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ضمن جمموعة كتب من موقع اإلسالم ، ترقيمها غري مطابق للمطبوع ، وغالبها [ 
 ]مذيلة باحلواشي 

   اهللا الرحمنِ الرحيمِبِسمِ
  مقدمة

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا 
فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا 

  :أما بعد . . . وصحبه وسلم عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله 
فلقد متيز منهج أهل السنة واجلماعة يف العقيدة بسمات وخصائص جعلته املنهج الرائد على مر العصور 

ال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين ال « : ، وهذا مصداق قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   . . . " .»يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا 

وهلذا جاء االختيار من قبل وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد لكتابني من كتب 
  :أهل السنة واجلماعة 

للعالمة احملقق حميي السنة وقامع البدعة يف شبه القارة ) قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر : ( األول 
، وقد اعتمدنا ) هـ ١٣٠٧: ت ( ن خان احلسيين القنوجي اهلندية الشريف أيب الطيب صديق بن حس



عاصم بن عبد اهللا القريويت واستفدنا من تعليقاته ، وما أضفناه جعلناه بني . على الطبعة اليت حققها د 
  .قوسني 

)١/١(  

  

د الوهاب لإلمام ادد حميي السنة وقامع البدعة شيخ اإلسالم حممد بن عب) مسائل اجلاهلية : ( والثاين 
  .لتبصري املسلمني بأمور دينهم واألخذ بأيديهم إىل سلوك الصراط املستقيم )  هـ ١٢٠٦: ت ( 

  .واهللا نسأل أن ينفع ما املسلمني يف كل مكان إنه جواد كرمي 
  .وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم 

  وكالة املطبوعات والنشر

)١/٢(  

  

نِ الرمحمِ اهللا الريمِبِسح  
  مقدمة احملقق

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا 
فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده 

  .ورسوله صلى اهللا عليه وسلم 
  :أما بعد 
عم اهللا عز وجل على أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم أن أكمل هلا دينها ، وجعله حمفوظًا إىل قيام فإن من ن
وال يشك ذو لب أن أول ما جيب معرفته وجيدر علمه هو اإلميان باهللا تعاىل ، ولقد صان اهللا . الساعة 

رق املختلفة العقيدة اإلسالمية يف الصدر األول عن املفاسد والتشويش حىت ظهرت البدع والف
وأصبحت هنالك قواعد ومناهج فلسفية يحكَم ا على الكتاب والسنة بدل أن يحكَم بالكتاب والسنة 

ومن نتائج هذا االحنراف اخلطري ظهر القول برد ما أمجع عليه املسلمون من االحتجاج خبرب . عليها 
لصفات ، لتصورهم املشاة واملماثلة بني ، والقول بالتأويل يف األمساء وا) ١(اآلحاد الصحيح يف العقيدة 

  .اخلالق واملخلوق وزعمهم أن مذهب السلف أسلم ومذهب اخللف أعلم وأحكم 
_________  

« وانظره أيضا للرد على شبهام وراجع رسالة  ) ٤٣٣ / ٢( » خمتصر الصواعق املرسلة « انظر ) ١(
  .» خرب اآلحاد حجة يف العقيدة واألحكام 



)١/٣(  

  

ذا وجد من يؤمن بأمساء اهللا دون صفاته ومن يؤمن بصفات دون صفات وهذا كله احنراف عن الدين وهل
القومي وصد عنه وحتريف للكلم عن موضعه واتباع لغري سبيل املؤمنني املشهود هلم باخلري من سيد ولد 

 بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع ومن يشاققِ الرسولَ من{ : آدم صلى اهللا عليه وسلم واهللا عز وجل يقول 
قال شيخ اإلسالم  ] ١١٥: النساء [ } غَير سبِيلِ الْمؤمنِني نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساَءت مصريا 

 املنقولة عن وقد طالعت التفاسري ) : " ٣٩٤ / ٦" ( جمموع الفتاوى "  يف - رمحه اهللا -ابن تيمية 
الصحابة وما رووه من احلديث ووقفت من ذلك على ما شاء اهللا تعاىل من الكتب الكبار والصغار أكثر 

من مائة تفسري فلم أجد إىل ساعيت هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئًا من آيات الصفات أو 
  " .أحاديث الصفات خبالف مقتضاها املعروف 

)١/٤(  

  

ين مل يسلموا من مرتلق علم الكالم واملنطق يف أول أمرهم العالمة الشهري حممد وكان من أولئك الذ
، ولكن حبفظ اهللا لدينه وبقيام عباده بواجب األمر )  هـ ١٣٠٧( صديق حسن خان املتوىف عام 

ه باملعروف والنهي عن املنكر رجع هذا اإلمام اجلليل إىل اجلادة املشهود هلا باخلري وصار إىل ما ذهب إلي
  " .قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر " سلف األمة وأفضلها فصنف رسالته اليت بني أيدينا 

  :ولقد آثرت نشر هذه الرسالة ألمرين 
للمسامهة يف نشر التراث السلفي حيث اشتملت الرسالة على جوانب كثرية من العقيدة ، : األول 

د على عني مؤلفها ولكنها أصبحت يف عداد باهلن)  هـ ١٢٩٥( وكانت هذه الرسالة قد طبعت عام 
 حفظه -املخطوطات فحصلت عليها من مكتبة شيخنا العالمة الزاهد أيب الطيب حممد عطاء اهللا حنيف 

   .-اهللا تعاىل 
فتح البيان يف " إبراز العقيدة اليت انتهى إليها املؤلف خالفًا ملا هو املشهور عنه يف تفسريه : واآلخر 

ولقد حققت بالوقائع التارخيية أن هذه العقيدة هي آخر ما كتبه املؤلف يف هذا الشأن . " مقاصد القرآن 
  .وهذا التحقيق مل أره ملن ترجم له وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء 

)١/٥(  

  



وكما شجعين على نشرها شيخنا حمدث احلجاز محاد األنصاري حيث أطلعته على رسالة املصنف وقرأها 
  . ا مع التعليق على بعض املواطن أكثر من مرة وأوصى

واهللا أسأل أن جيعل أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي وأن يفقهنا يف ديننا وأن يهدي ضالنا ويرده إىل سواء 
  .السبيل إنه على كل شيء قدير 

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 
  وكتب ذلكم
  أبو صهيب

  عاصم بن عبد اهللا القريويت
   هـ١٤٥٤ / ٩ / ٤طيبة الطيبة يف 

)١/٦(  

  

  ) .١(ترمجة املؤلف 
هو اإلمام العالمة احملقق حميي السنة وقامع البدعة النواب أبو الطيب حممد صديق بن حسن بن علي بن 
لطف اهللا القنوجِي البخاري نزيل وبال ويرجع نسبه إىل زين العابدين بن علي بن احلسني السبط بن 

  . طالب علي بن أيب
  :والدته ونشأته 
موطن " قنوج " ونشأ يف بلدة )  هـ ١٢٤٨( موطن جده من جهة األم عام " بريلي " ولد يف بلدة 

آبائه باهلند يف حجر أمه يتيما على العفاف والطهارة وتلقى الدروس يف علوم شىت على صفوة من علماء 
  .قنوج ونواحيها وغريهم 

  :شيوخه وتالميذه 
املؤلف على شيوخ كثريين من مشايخ اهلند واليمن واستفاد منهم يف علوم القرآن واحلديث درس 

  :وغريمها ومن أشهر شيوخه 
  . أخوه األكرب السيد العالمة أمحد بن حسن بن علي - ١
  . الشيخ الفاضل املفيت حممد صدر الدين خان الدهلوي - ٢
تلميذ العالمة حممد بن ناصر احلازمي تلميذ  الشيخ القاضي حسني بن حمسن السبعي األنصاري - ٣

  .العالمة القاضي حممد بن علي الشوكاين 
  . الشيخ املعمر الصاحل عبد احلق بن فضل اهللا اهلندي - ٤
  . الشيخ التقي حممد يعقوب املهاجر إىل مكة - ٥



   .)٣" (سلسة العسجد يف مشايخ السند ) " ٢(ولقد أجازه شيوخ كثريون ذكرهم يف ثبته 
_________  

 / ٣( » أجبد العلوم « لقد ترجم للمؤلف كثريون واستفدت هذه الترمجة من ترمجته لنفسه يف ) ١(
حركة التأليف باللغة « و  ) ٤٥٧ - ٤٥١ص ( » ومشاهري علماء جند وغريهم «  ) ٢٨٢ - ٢٧١

ويقوم  ) ٢٨١ - ٢٧٤ص ( » العربية يف شبه القارة اهلندية يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر 
كما أرشدين شيخنا » عقيدة صديق حسن خان « الطالب حممد أختر مجال جبامعة أم القرى بالكتابة عن 

  .فعسى أن يستوعب ترمجته أو يفصل فيها إن شاء اهللا . عبد اهللا الغنيمان 
 ١٥٧ ص (» فتح املغيث « الثبت حمركة الفهرس الذي جيمع فيه احملدث مروياته وأشياخه كما يف ) ٢(

. (  
مقدمة إحتاف النبيه فيما « كما يف )  هـ ١٢٩٣( طبع باهلند عام » سلسلة العسجد « كتاب ) ٣(

   ) .١٣٨ص ( » حيتاج إليه احملدث والفقيه 

)١/٧(  

  

  :وله تالميذ كثريون درسوا عليه واستجازوه ، منهم 
   . العالمة احملدث حيىي بن حممد بن أمحد بن حسن احلازمي قاضي عدن- ١
  . الشيخ العالمة السيد نعمان خري الدين األلوسى مفىت بغداد - ٢

  :زواجه 
وعمل وزيرا هلا ونائبا عنها )  هـ ١٢٨٨( عام " نواب شاهجهان بيكم : " تزوج املؤلف ملكة وبال 

  " .النواب " ولقب بـ 
  :عقيدته ومذهبه 

 إىل الكتاب والسنة وذم التقليد واجلمود كان الشيخ حريصا أشد احلرص على العقيدة الصافية والدعوة
  .يشهد له بذلك " الدين اخلالص " وكتابه العظيم . كما تدل على ذلك سريته ومؤلفاته 

)١/٨(  

  

فتح البيان يف مقاصد "  كان أشعريا كما هو معروف لدى أهل العلم ، وكتابه - رمحه اهللا -واملصنف 
وال بد أنه التقى بعلماء أهل )  هـ ١٢٨٥( له احلج عام يدل على ذلك ، ولقد يسر اهللا " القرآن 

( املتوىف عام ) ١(السنة يف سفرته ، وكما أن الشيخ العالمة محد بن علي بن حممد بن عتيق بن راشد 



ووجه له نصيحة ذهبية فيها الشهادة له بالعلم " فتح البيان " كاتب املؤلف بشأن كتابه )  هـ ١٣٠١
 ذهب إليه وحثه على االستفادة من كتب شيخي اإلسالم ابن تيمية وابن القيم والتحقيق وإعذاره فيما

 والعقل والنقل ، والتسعينية والصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة ، - النونية -كالكافية الشافية 
صنف املؤلف )  هـ ١٢٨٩( واجتماع اجليوش اإلسالمية وحنوهن من كتبهما ، وبعد ذلك ويف عام 

واستفاد من نصيحة الشيخ العالمة محد بن عتيق " قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر  " رسالته
وانكب على كتب شيخي اإلسالم ابن تيمية وابن القيم واغترف من كتبهما وكتب غريمها من أهل 

قصد السبيل يف ذم الكالم " وكما صنف  ) ٤٨ص ( السنة وحث على ذلك كما تراه يف الرسالة 
   " .والتأويل

_________  
   ) .٢٤٤ص ( » مشاهري علماء جند « له ترمجة يف ) ١(

)١/٩(  

  

الشيخ العالمة محد بن عتيق ملا فيها من فوائد ذهبية ، وحكمة ) ١(وأسوق إليك أخي القارئ رسالة 
  .بليغة يف الدعوة وشهادة للمؤلف بالعلم ، وتواضع من مرسلها ، رمحهما اهللا وسائر علماء املسلمني 

  
  بِسمِ اهللا الرحمنِ الرحيمِ

من محد بن عتيق إىل اإلمام املعظم والشريف املقدم املسمى حممد امللقب صديق زاده اهللا من التحقيق 
  .وأجاره يف ماله من عذاب احلريق 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد فاملوجب للكتاب إبالغ السالم والتحفي واإلكرام شيد اهللا بك 
  .اعد اإلسالم ونشر بك السنن واألحكام قو

اعلم وفقك اهللا أنه كان يبلغنا أخبار سارة بظهور أخ صادق ذي فهم راسخ وطريقة مستقيمة يقال له 
مث وصل إلينا . صديق فنفرح بذلك ونسر لغرابة الزمان وقلة اإلخوان وكثرة أهل البدع واإلغالل 

  "حترير األحاديث " و " احلطَّة " كتاب 
_________  
يف ترمجة الشيخ محد بن عتيق  ) ٢٤٥ص ( » مشاهري علماء جند وغريها « نشرت الرسالة يف ) ١(

للشيخ محد بن عتيق بتعليق ومراجعة » الدفاع عن أهل السنة واالتباع « وطبعت أيضا يف آخر رسالة 
  .الشيخ الفاضل إمساعيل بن عتيق 

)١/١٠(  



  

نا لربنا العظيم لكون ذلك من فضل اهللا علينا وعلى الناس وكان يل يف تلك الفصول فازددنا فرحا ومحد
ابن يتشبث بالعلم وحيب الطلب فجعل يتوق إىل اللحوق بكم والتخرج عليكم وااللتقاط من جواهركم 
لذهاب العلم يف أقطارنا وعموم اجلهلة وغلبة األهواء فبينما حنن كذلك إذ وصل إلينا التفسري بكماله 

 ملا يف التفاسري اليت تصل إلينا من - عجيبا ما كنا نظن أن الزمان يسمح مبثله وما قرب منه فرأينا أمرا
التحريف واخلروج عن طريقة االستقامة ومحل كالم اهللا على غري مراد اهللا وركوب التفاسري يف محلة 

صد منشيه على املذاهب الباطلة وجعلت السنة كذلك فلما نظرنا يف ذلك التفسري تبني لنا حسن ق
فعلمنا أن ذلك من قبيل قوله . وسالمة عقيدته وتبعده من تعمد مذهب غري ما عليه السلف الكرام 

   ] .٦٥: الكهف [ } وعلَّمناه من لَدنا علْما { : تعاىل 

)١/١١(  

  

اء واهللا ذو فاحلمد هللا رب العاملني محدا كثريا طيبا كما حيب ربنا ويرضى وذلك فضل اهللا يؤتيه من يش
فزاد اشتياق التائق وتضاعفت رغبته ولكن العوائق كثرية واملثبطات مضاعفة واهللا على . الفضل العظيم 

كل شيء قدير فما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن وإن شاءه الناس فمن العوائق تباعد الديار وطول 
كثرة القطاع وتسلط احلرامية يف ب  ومنها خطر الطريق و-املسافات فإن مقَرنا يف فلج اليمامة 

األموال واستباحة الدماء وإخافة السبيل ، ومنها ما يف الطريق من أهل البدع والضالل بل وأهل الشرك 
ربنا آتنا من لَدنك رحمةً وهيئْ لَنا  { -من رافضي وجهمي إىل معتزيل وحنوهم وكلهم أعداء قاتلهم اهللا 

رِنأَم نا مدشومع ذلك فنحن نرجو أن يبعث اهللا هلذا الدين من ينصره وأن جيعلنا من أهله وأن -} ا ر 
يسهل الطريق ويرفع املوانع ونسأله أن يمن بذلك فهو القادر عليه وملا رأينا ما من اهللا به عليكم من 

 املسماة بالكافية الشافية يف التحقيق وسعة االطالع وعرفنا متكنكم من اآلالت وكانت نونية ابن القيم
االنتصار للفرقة الناجية بني أيدينا ولنا ا عناية ولكن أفهامنا قاصرة وبضاعتنا مزجاة من أبواب العلم 

  مجلة وفيها مواضع

)١/١٢(  

  

حمتاجة إىل البيان ومل يبلغنا أن أحدا تصدى لشرحها غلب على الظن أنك تقدر على ذلك فافعل ذلك 
 األجور وهي واصلة إليك إن شاء اهللا فاجعل قراها شرحها وبيان معناها وأصلح النية يكن من مكاسب

يف ذلك تكن حربا جلميع أهل البدع فإا مل تبق طائفة منهم إال ردت عليها فهذان مقصدان من بعثها 



 لكونك إليك أحدمها شرحها والثاين االستعانة ا على الرد على أهل البدع ألن مثلك حيتاج إىل ذلك
 فإن كنت حريصا على ذلك فعليك بكتاب العقل والنقل والتسعينية -يف زمان الغرابة وبالد الغربة 

لشيخ اإلسالم ابن تيمية وكتاب الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة واجليوش اإلسالمية البن القيم 
 أن هذا التفسري العظيم وصل  ولنا مقصد رابع مهم وهو-وحنوهن من كتبهما فإن فيها اهلدى والشفاء 

 هجرية فنظرت فيه ويف هذا الشهر ويف شوال ١٢٩٧إلينا يف شعبان سنة سبع وتسعني ومائتني وألف 
فتجهز الناس للحج ومل أمتكن إال من بعضه ومع ذلك وقفت فيه على مواضع حتتاج إىل حتقيق وظننت 

 الكتاب بعد إمتامه والغالب على من صنف أن لذلك سببني أحدمها أنه مل حيصل منكم إمعان نظر يف هذا
  الكتب كثرة ترداده وإبقائه يف يده سنني يبديه ويعيده وميحو ويثبت ويبدل العبارات حىت يغلب على

)١/١٣(  

  

والثاين أن ظاهر الصنيع أنك أحسنت . ظنه الصحة غالبا ولعل األصحاب عاجلوك بتلقيه قبل ذلك 
رام بعضا بلفظه وبعضا مبعناه فدخل عليك شيء من ذلك ومل الظن ببعض املتكلمة وأخذت من عبا

وما دخل عليك من ذلك فنقول إن شاء اهللا . متعن النظر فيها وهلم عبارات مزخرفة فيها الداء العضال 
حبسن القصد واعتماد احلق وحتري الصدق والعدل وهو قليل بالنسبة إىل ما وقع فيه كثري ممن صنف يف 

إذا نظر السين املنصف يف كثري من التفاسري وشرح احلديث وجد قلته وما هو أكثر و. التفسري وغريه 
منه وقد سلكتم يف هذا التفسري يف مواضع منه مسلك أهل التأويل مع أنه قد وصل إلينا لكم رسالة يف 
ذم التأويل خمتصرة وهي كافية ومطلعة على أن ما وقع يف التفسري صدر من غري تأمل وأنه من ذلك 

  .قليل ال

)١/١٤(  

  

وأنا اجترأت عليك وإن كان مثلي ال . وكذلك يف التفسري من خمالفة أهل التأويل ما يدل على ذلك 
ينبغي له ذلك ألنه غلب على ظين إصغاؤك إىل التنبيه وألن من أخالق أئمة الدين قبول التنبيه واملذاكرة 

ض من اجتمع بك أنك حتب االجتماع بأهل وألنه بلغين عن بع. وعدم التكرب وإن كان القائل غري أهل 
العلم وحترص على ذلك وتقبل العلم ولو ممن هو دونك بكثري فرجوت أن ذلك عنوان توفيق جعلك اهللا 

  .كذلك وخريا من ذلك 

)١/١٥(  



  

واعلم أرشدك اهللا أن الذي جرينا عليه أنه إذا وصل إلينا شيء من املصنفات يف التفسري أو شرح 
 واعتربنا معتقده يف العلو والصفات واألفعال فوجدنا الغالب على كثري من املتأخرين أو حديث اختربناه

أكثرهم مذهب األشاعرة الذي حاصله نفي العلو وتأويل اآليات يف هذا الباب بالتأويالت املوروثة عن 
 ذلك بشر املريسي وأضرابه من أهل البدع والضالل ومن نظر يف شروح البخاري ومسلم وحنومها وجد

 وأما ما صنف يف األصول والعقائد فاألمر فيه ظاهر لذوي األلباب فمن رزقه اهللا بصرية ونورا -فيها 
وأمعن النظر فيما قالوه وعرضه على ما جاء عن اهللا ورسوله وما عليه أهل السنة احملضة تبني له املنافاة 

ا قالوه وأقبل على الكتاب والسنة فأعرض عم. بينهما وعرف ذلك كما يعرف الفرق بني الليل والنهار 
وما عليه سلف األمة وأئمتها ففيه الشفاء واملقنع وبعض املصنفني يذكر ما عليه السلف وما عليه 

 فلما اعتربنا هذا التفسري وجدناك وافقتهم يف ذكر املذهبني وخالفتهم يف -املتكلمون وخيتاره ويقرره 
 على ذلك ومل تكرب هذا الكتاب مبذهب أهل البدع فإنه اختيار ما عليه السلف وتقرره وليتك اقتصرت

  ال خري يف أكثره وما فيه من شيء صحيح فقد وجد يف كالم السلف وأئمة السنة ما يغين

)١/١٦(  

  

 - رمحه اهللا -وقد يكون لكم من القصد نظري ما بلغين عن الشوكاين . عنه بعبارات تنشرح هلا الصدور 
م الزيدية يف هذا الشرح ؟ قال ما معناه آلمن اإلعراض عن الكتاب ملا قيل له ألي شيء تذكر كال

ورجوت أن ذكر ذلك أدعى إىل قبوله وتلقيه وقد قيض اهللا لكتب أهل السنة احملضة من يتلقاها ويعتين 
ا وأظهرها مع ما فيها من الرد على أهل البدع وعيبهم وتكفري بعض دعام وغالم ، فإن اهللا قد 

أن يف هذا التفسري مواضع حتتاج إىل حتقيق :  واملقصود -لدين أن يظهر على الدين كله ضمن هلذا ا
ولنذكر بعض ذلك فمنه أين نظرت يف الكالم على آية االستواء فرأيتك قد أطلت الكالم يف بعض 

 :  كقولكم يف آية يونس-ومنه أن يف الكالم تعارضا . املواضع بذكر كالم املبتدعة النفاة كما تقدم 
] مث [ وظاهر اآلية على أنه سبحانه إمنا استوى على العرش بعد خلق السماوات واألرض ألن كلمة 

 ومث هنا رد العطف ال للترتيب ألن االستواء عليه غري مرتب - مث قلتم يف سورة الرعد -للترتيب 
  .واو وكذلك قلتم يف سورة السجدة وليست مث للترتيب بل مبعىن ال. على رفع السماوات 

)١/١٧(  

  



أن القول بأن مث رد العطف ال :  الثاين - أحدمها أن ظاهره التعارض -فلينظر يف هذا من وجهني 
 - إمنا يقوله من فسر االستواء بالقهر والغلبة وعدم الترتيب ظاهر على قوهلم -الترتيب يف هذه اآليات 

يات يف مجيع املواضع دليلًا على ثبوت وأما السلف وأئمة السنة وأهل التحقيق فقد جعلوا اطراد اآل
الترتيب وردوا به على نفاة االستواء وأبطلوا به تأويالم كما هو معروف ومقرر يف كالم شيخ اإلسالم 

وقد رأيت للرازي عبارة يف التفسري تفهم . ابن تيمية وغريه فانظر من أين دخلت عليك هذه العبارات 
لرجل وإن كان يلقب بالفخر فله كالم يف العقائد قد زل فيه  وهذا ا-ذلك فلعلك بنيت على قوله 

 -فال تغتر بأمثال هؤالء . زالت عظيمة وآخر أمره احلرية نرجو أنه تاب من ذلك ومات على السنة 
  :قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف احملصل 

عة والفالسفة وحنو وسائر كتب الكالم واملختلف أهلها مثل كتب الرازي وأمثاله وكتب املعتزلة والشي
 انتهى من -هؤالء ال يوجد فيها ما بعث اهللا به رسوله يف أصول الدين بل وجد فيها حق ملبوس بباطل 

  :يف احملصل ) ١(منهاج السنة وقد قال بعض العلماء 
  

  من بعد حتصيله أصل بال دين... حمصل يف أصول الدين حاصله 
_________  

أن هذه األبيات أليب حيان النحوي وقد  ) ٢٥٢ص ( » جند مشاهري علماء « جاء يف حاشية ) ١(
  .تصرف فيها الشيخ محد وحذف منها بعض األبيات والظاهر أنه أمالها من حفظه دون مراجعة 

)١/١٨(  

  

  فيه فأكثره وحي الشياطني... أصل الضالل الشرك املبني وما 
  

: أنكم قلتم يف سورة يونس أيضا  ومن ذلك -فكيف تسمح نفس عاقل أن يعتمد على مثل قول هؤالء 
وقد تقدس الديان عن املكان : استوى على العرش استواًء يليق جبالله وهذه طريقة السلف املفوضني 

وهو . فإن كان املراد بالتفويض ما يقوله بعض النفاة وينسبونه إىل السلف . واملعبود عن احلدود انتهى 
ن يعتقدوا هلا معاين تليق باهللا أو أم ال يعرفون معانيها فهذا أم ميرون األلفاظ ويؤمنون ا من غري أ

أكذب على السلف من النفاة وإذا قال السلف كما جاءت بال كيف فإمنا ينفون علم الكيفية ومل ينفوا 
  .حقيقة الصفة 

)١/١٩(  

  



الستواء غري جمهول ولو كانوا قد آمنوا باللفظ ارد من غري فهم ملعناه على ما يليق باهللا ملا قالوا ا
والكيف غري معقول وأمروها كما جاءت بال كيف فاالستواء ال يكون حينئذ معلوما بل جمهوال مبرتلة 

وإمنا حيتاج إىل نفي . وأيضا فإنه ال حيتاج إىل نفي علم الكيفية إذا مل يفهم من اللفظ معىن . حروف اجلر 
الم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل وال نشك أن هذا هذا كالم شيخ اإلس. علم الكيفية إذا ثبتت الصفات 

اعتقادك ولكن املراد أنه دخل عليك بعض األلفاظ من كالم أهل البدع مل تتصور مرادهم فتنبه ملثل 
  .ذلك 

)١/٢٠(  

  

وأما قول القائل يتقدس الديان عن املكان فهذا مل ينطق السلف فيه بنفي وال إثبات وهو من عبارات 
هم به نفي علو اهللا على خلقه ألن لفظ املكان فيه إمجال حيتمل احلق والباطل كلفظ املتكلمني ومراد

اجلهة والعلو والكالم يف ذلك معروف يف كتب شيخ اإلسالم وابن القيم فارجع إىل ذلك جتده وال نطيل 
صف اهللا ال يو: به وحسبنا االقتصار يف هذا الباب على ما ورد يف الكتاب والسنة كما قال اإلمام أمحد 

ومن ذلك ما ذكرمت عند قوله . إال مبا وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ال يتجاوز القرآن واحلديث 
وقد قيل إن خلق جرم األرض متقدم على السماء  ] ١١: فصلت [ } ثُم استوى إِلَى السماِء { : تعاىل 

 -املصري إليه ويف حم السجدة ووجودها متأخر وقد ذكره مجاعة من أهل العلم هذا مجع جيد جيب 
) قضى (  واملعىن -اجلواب أن اخللق ليس عبارة عن اإلجياد والتكوين فقط بل عبارة عن التقدير أيضا 

أن حيدث األرض يف يومني بعد إحداث السماء واجلواب املشهور أنه خلق األرض أولًا مث خلق السماء 
  .ذا نوع تعارض  ففي ه-بعدها مث دحا األرض وحدها واألول أوىل 

)١/٢١(  

  

وقيل ترد عقوبة من يستحق . والرمحة إرادة اخلري واإلحسان ألهله : ومن ذلك قولكم على البسملة 
 انتهى -العقاب وإسداء اخلري واإلحسان إىل من ال يستحقه فهو على األول صفة وعلى الثاين صفة فعل 

ه الصفات إىل اإلرادة فرارا مما فهموه  وهذا هو التأويل املعروف عن بعض أهل البدع يردون هذ-
 فقال هلم أهل السنة هذه رمحة -حيث قالوا إن الرمحة ورقة القلب ال يصلح نسبتها إىل اهللا تعاىل 

املخلوق ورمحة الرب تليق جبالله ال يعلم كيف هي إال هو ويلزمهم يف اإلرادة نظري ما فروا منه يف 
إما أن تثبت إرادة تليق بالرب تعاىل وهو احلق يف مجيع الصفات فإن اإلرادة هي ميل القلب ف. الرمحة 



 واآلفة دخلت على النفاة من جهة أم مل يفهموا من صفات الرب -وإما أن تقابل بالتأويل وهو الباطل 
  .ويقابلونه بالتأويالت . إال ما يليق باملخلوق فذهبوا لينفوا ذلك 

)١/٢٢(  

  

 وأهل السنة واجلماعة أثبتوا هللا مجيع الصفات على -ولًا فعطلوا آخرا إم شبهوا أ: قال شيخ اإلسالم 
 ومن ذلك أنكم أكثرمت يف -ما يليق جبالله ونفوا عنه مشاة املخلوقني فسلموا من التشبيه والتعطيل 

هذا التفسري من محل بعض اآليات على ااز وأنواعه وقد علمتم أن تقسيم الكالم إىل حقيقة وجماز 
والذي . عد القرون املفضلة ومل يتكلم الرب به وال رسوله وال أصحابه وال التابعون هلم بإحسان حدث ب

يتكلم به من أهل اللغة يقول يف بعض اآليات هذا يف اللغة ومراده أن هذا مما جيوز يف اللغة مل يرد ذا 
يق محل اآليات القرآنية على إن ااز يصح نفيه فكيف يل: احلادث وال خطر بباله وال سيما أم قالوا 

  .مثل ذلك 
وقد أتى شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل يف كتاب اإلميان الكبري مبا كفى وشفى وذكر اآليات اليت 
استدلوا ا وبعض األمثلة اليت ذكروها وأجاب عن ذلك مبا إذا طالعه املنصف عرف الصواب وقواعده 

 يهولنك إطباق املتأخرين فإم قد أطبقوا على ما هو شر منه والعاقل أن ااز ال يدخل يف النصوص وال
ومن عرف غربة اإلسالم والسنة مل يغتر بأقوال الناس وإن . يعرف الرجال باحلق ال احلق بالرجال 

  .كثرت 

)١/٢٣(  

  

 ١١٦: األنعام [ اآلية . . . }  اللَّه وإِنْ تطع أَكْثَر من في الْأَرضِ يضلُّوك عن سبِيلِ{ : واهللا تعاىل يقول 
ومن أبلغ الناس حبثًا يف املعاين الزخمشري وله يف تفسريه مواضع حسنة ولكنه معروف باالعتزال ونفي ] 

الصفات والتكلف يف التأويالت واحلكم على اهللا بالشريعة الباطلة مع ما هو عليه من سبه السلف 
ب ال يعرفها إال اخلواص من أهل السنة وقد قال فيه بعض العلماء وذمهم والتنقص هلم ويف تفسريه عقار

:  
  

  وزالت سوء قد أخذن املخانقا... ولكنه فيه جمال لقائل 
  بتكثري ألفاظ تسمى الشقاشقا... ويشهد يف معىن القليل إشارة 
  وكان جمما يف اخلطاية وامقا... يقَول فيها اهللا ما ليس قائال 



  وال سيما إن أوجلوه املضائقا... لة ويشتم أعالم األئمة ض
  لسوف يرى للكافرين مرافقا... لئن مل تداركه من اهللا رمحة 

  
واملقصود أن االعتماد على مثل أقوال هؤالء ال يليق باحملقق ال سيما فيما يتعلق مبعرفة اهللا وتوحيده 

 مل يعرج على هذه األمور وأنت ترى مثل حممد بن جرير الطربي وأقرانه ومن قبله ومن يقربه يف زمانه
وكما هو املأثور عن السلف رمحهم اهللا تعاىل وما . وكذلك احملققون من املتأخرين كابن كثري وحنوه 

  .استنبطوا منه 

)١/٢٤(  

  

 وقد -فنسأل اهللا أن يلحقنا بآثار املوحدين وأن حيشرنا يف زمرة أهل السنة واجلماعة مبنه وكرمه 
م نصحا هللا ورسوله رجاء من اهللا أن ينفع بك يف هذا الزمان الذي ذهب اجترأت عليك مبثل هذا الكال

مث إين ملا . فيه العلم النافع ومل يبق إال رسومه ، وأنا أنتظر منك اجلواب ورد ما صدر مين من اخلطاب 
قليلة فيها الكتب ، وقد ابتليت ) ١(رأيت الترمجة وقد مسي فيها بعض مصنفاتك وكنت يف بالد 

 فألتمس من -خال لك اجلو فبيضي واصفري : ألجل ضرورم كما قيل ) ٢( يف أمور الناس بالدخول
جنابك التفضل علينا ببلوغ السول من أقضية الرسول ، والروضة الندية شرح الدرر البهية ونيل املرام 

ك فنحن يف ضرورة عظيمة إىل هذه كلها فاجعل من صاحل أعمالك معونة إخوان. شرح آيات األحكام 
) ٣(وليكن ذلك على يد األخ أمحد بن عيسى . وحمبيك ا وابعث ا إلينا مأجورا إن شاء اهللا تعاىل 

ولعل أحدا منكم يتلقى هذا العلم ويعتين . الساكن يف مكة املكرمة املشرفة واكتب لنا تعريفا بأحوالكم 
نسأل اهللا أن يهب لك به وحيفظه عنك واحرص على ذلك طمعا أن جيمع لك شرف الدنيا واآلخرة و

مث اعلم أين قد بلغت السبعني وأنا يف معترك األعمار ال آمن هجوم املنية ويل أوالد مثانية منهم . ذلك 
  ثالثة

_________  
   ) .٢٥٣ص ( من بالد جند كما يف مشاهري علماء جند ، ) العمار ( هي بلدة ) ١(
  .» املشاهري « أي القضاء فيما بينهم كما يف ) ٢(
مشاهري علماء جند « له ترمجة يف )  هـ ١٣٢٩مات عام (  هو الشيخ أمحد بن إبراهيم بن عيسى )٣(
   ) .٢٦٤ص ( » 

)١/٢٥(  

  



ونرجو أم من أهل ) ١(يطلبون العلم كبريهم سعد املذكور أوال ويليه عبد العزيز وحتته عبد اللطيف 
  . املكتب وبقيتهم صغار منهم من هو يف. الكتب وممن يعتز ا وحيفظها 

: الفرقان [ } ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقني إِماما { : . . . ومن دعائنا 
 مناسكَنا وتب علَينا إِنك أَنت ربنا واجعلْنا مسلمينِ لَك ومن ذُريتنا أُمةً مسلمةً لَك وأَرِنا{  ] ٧٤

 يمحالر ابوال تنسنا من صاحل دعائك كما هو لك مبذول  ] ١٢٨: البقرة [ } الت.  
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  .وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم 
  انتهى نص الرسالة

  :من صفاته والثناء عليه 
_________  

  .» املشاهري «  مث جاءه ولدان بعد كتابة الرسالة كما يف )١(

)١/٢٦(  

  

آية من آيات اهللا يف العلم واألخالق الفاضلة والتمسك بالكتاب والسنة ، وصرف " صديق خان " كان 
مما آتاه اهللا من املال واجلاه يف خدمة اإلسالم والدين ويف نشر علم احلديث والدعوة إىل العقيدة السلفية 

فتح الباري " لعمل بالكتاب والسنة وإعانة العلماء واألدباء ومجع مكتبة مملوءة بالكتب القيمة ، وطبع وا
على نفقته يف اهلند ومصر وتركيا ووزعها جمانا جزاه اهللا " نيل األوطار " ، و " تفسري ابن كثري " ، و " 

ىل اللغة السائدة يف اهلند وطبعت خريا ورتب إعانات مالية للعلماء ورغبهم يف ترمجة كتب احلديث إ
  .على نفقته 

وفوض  ) ١٢٩٥( املتوىف عام " صيانة اإلنسان " صاحب ) ١(وكما استدعى العالمة بشري السهسواين 
  .إليه رئاسة املدارس الدينية ببهوبال 

 فيما وحسبك يف الثناء عليه كتبه القيمة يف فنون شىت وكفاك قول معاصره العالمة الشيخ محد بن عتيق
كتبه إليه إنه أخ صادق ذو فهم راسخ وطريقة مستقيمة ، وشهادته له بالتمكن من اآلالت وسعة 

  .االطالع وغري ذلك من الثناء اجلميل على هذا اإلمام اجلليل 
  :مؤلفاته 

_________  
   ) .٤٦٤ص ( » مشاهري علماء جند وغريها « كما يف ) ١(

)١/٢٧(  



  

أجبد " ولقد ذكر املؤلف يف ترمجته لنفسه يف . تلفة يف علوم متنوعة بلغات خم. للمؤلف كتب كثرية 
مصنفاته إىل تارخيه والذي يعنينا هنا ما كان باللغة العربية ولقد ذكر  ) ٢٧٩ - ٢٧٥ / ٣" ( العلوم 

ن حركة التأليف باللغة العربية يف اإلقليم الشرقي اهلندي يف القرنني الثام" الدكتور مجيل أمحد يف كتابه 
مؤلفات حممد صديق حسن خان وجعلها يف  ) ٢٨١ - ٢٧٤ص " ( عشر والتاسع عشر للميالد 

  :ثالث زمر 
  . ما طبع ونشر - ١
  . ما ال يزال خمطوطًا - ٢
  . ما كان جمهولًا ، وقف على امسه يف كتب القنوجِي األخرى ، أو يف غريها من الكتب - ٣

  ) :١(أما الكتب اليت طبعت فهي 
  :املطبعة الكربى األمريية بالقاهرة :  البيان يف مقاصد القرآن  فتح- ١

  .، الطبعة األوىل ببهوبال ) يف عشرة أجزاء (  هـ ١٣٠٢ - ١٣٠٠
/  هـ ١٣٨٢ هـ مطبعة املدين مبصر ١٣٩٢لكهنو :  نيل املرام من تفسري آيات األحكام - ٢

  . م ١٩٦٢
ة يف القرآن ، ومل يغادر آية منها إال أتى عليها بالبيان مجع فيه آيات التوحيد الوارد(  الدين اخلالص - ٣

  . م ١٩٥٩/  هـ ١٣٧٩ - مطبعة املدين مبصر -دهلي ) : الوايف 
  . هـ ١٣٠١اجلوائب :  حسن األسوة مبا ثبت عن اهللا ورسوله يف النسوة - ٤

_________  
  .ابة املؤلف هذا اإلحصاء نبه الدكتور على مكان طبعتها ولقد طبع بعضها طبعات أخرى ، بعد كت) ١(

)١/٢٨(  

  

على )  أجزاء ٨(  هـ ١٢٩٧بوالق ) : شرح كتاب التجريد (  عون الباري حبل أدلة البخاري - ٥
  ) .جزآن (  هـ ١٢٩٩، وبال " نيل األوطار " هامش 

  . هـ ١٣٠٢وبال :  السراج الوهاج يف كشف مطالب صحيح مسلم بن احلجاج - ٦
  .وبال : يف فضائل احلج والعمرة  أربعون حديثًا - ٧
  .وبال :  أربعون حديثًا متواترة - ٨
  . م ١٨٧٧/  هـ ١٢٩٤وبال :  العربة مبا جاء يف الغزو والشهادة واهلجرة - ٩

  .وبال ) : يف احلديث (  احلرز املكنون من لفظ املعصوم املأمون - ١٠



  .دهلي : ى أحاديث املشكاة  الرمحة املهداة إىل من يريد زيادة العلم عل- ١١
  . هـ ١٢٩٥وبال :  اجلنة يف األسوة احلسنة بالسنة ، يف اتباع السنة - ١٢
  . هـ ١٢٩٤وبال :  يقظة أويل االعتبار مما ورد يف ذكر النار وأصحاب النار - ١٣
  . هـ ١٢٨٣النظامية بكانبور ) : ١( احلطة يف ذكر الصحاح الستة - ١٤
 ١٢٩٨وبال ) : مجع فيه حوايل ثالمثائة حديث ( ئد من عيون األخبار والفوائد  املوائد العوا- ١٥
  .هـ 
 م ، اجلوائب باآلستانة ١٨٧٦/  هـ ١٢٩٣وبال :  اإلذاعة ملا كان ويكون بني يدي الساعة - ١٦
  . أيضا ١٨٧٦ -

_________  
وهو وهم » علي « ان إىل ابن صديق حسن خ ) ٦٦ / ٧( » معجم املؤلفني « وقد نسبه صاحب ) ١(

وقد طبع احلطة أيضا بباكستان على احلروف ويقوم أخونا وصديقنا الشيخ علي احلليب بتحقيق . ظاهر 
  .الكتاب يسر اهللا نشره 

)١/٢٩(  

  

 ١٢٩٠العلوية بلكهنو :  الروضة الندية ، شرح الدرر البهية للقاضي حممد اليمين الشوكاين - ١٧
  . هـ ١٢٩٦هـ ، مصر 

/  هـ ١٣٠٢: املطبعة األمريية القاهرة : ح العالم ، شرح بلوغ املرام البن حجر العسقالين  فت- ١٨
  . م ١٨٨٥

) : يف أصول الفقه ( ، ) تلخيص إرشاد الفحول للشوكاين (  حصول املأمول من علم األصول - ١٩
  . هـ ١٣٣٨ م ، مصر ١٨٧٩/  هـ ١٢٩٦اجلوائب 

  . م ١٨٧٨/  هـ ١٢٩٥اجلوائب : د  اإلقليد ألدلة االجتهاد والتقلي- ٢٠
 ذخر - ٢٢.  هـ١٢٩٤الصديقية ، وبال :  ظفر الالضي مبا جيب يف القضاء على القاضي - ٢١

  . هـ ١٢٩٤وبال : احمليت من آداب املفيت 
  . م ١٨٨٥/  هـ ١٣٠٢بوالق :  الغنة ببشارة أهل اجلنة - ٢٣
  . هـ ١٣٠٧ هـ ، مصر ١٢٩٥وبال :  املوعظة احلسنة مبا خيطب به يف شهور السنة - ٢٤
  .لكهنو :  االنتقاد الرجيح يف شرح االعتقاد الصحيح - ٢٥
  .كانبور ) : ١( قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر - ٢٦
  . م ١٨٧٧/  هـ ١٢٩٤وبال :  إكليل الكرامة يف تبيان مقاصد اإلمامة - ٢٧



  . هـ ١٢٩٨وبال ) :  الكالم يف(  حضرات التجلي من نفحات التجلي والتخلي - ٢٨
_________  

  .وهو كتابنا هذا ) ١(

)١/٣٠(  

  

 ١٨٧٩/  هـ ١٢٩٦اآلستانة :  الطريقة املثلى يف اإلرشاد إىل ترك التقليد واتباع ما هو األوىل - ٢٩
  .م 

  . هـ ١٢٩٥وبال :  قصد السبيل إىل ذم الكالم والتأويل - ٣٠
  . هـ ١٢٨٣كانبور : النسب  قضاء األرب يف حتقيق مسألة - ٣١
  . م ١٨٧٩/  هـ ١٢٩٦ هـ ، اجلوائب ١٢٩٤الشاهجانية ببهوبال :  البلغة يف أصول اللغة - ٣٢
:  لف القماط على تصحيح بعض ما استعملته العامة من املعرب والدخيل واملولد واألغالط - ٣٣

  . م ١٨٧٩/  هـ ١٢٩٦ - هـ ١٢٩١وبال ، 
  . هـ ١٣٤٦ هـ ، مصر ١٢٩٦اجلوائب :  االشتقاق  العلم اخلفاق من علم- ٣٤
  . طلب األدب من أدب الطلب - ٣٥
 ١٢٨٩النظامية بكانبور ) : يف اجلنة وأهل اجلنة (  مثري ساكن الغرام إىل روضات دار السالم - ٣٦
  .هـ 
 ، علم البيان ، وعلم املعاين: يشتمل على ثالثة علوم (  غصن البان املورق مبحسنات البيان - ٣٧

  . م ١٨٧٧/  هـ ١٢٩٤اجلوائب ، وبال ) : وعلم البديع 
 نشوة السكران من صهباء تذكار الغزالن ، يف ذكر أنواع العشق وأحوال العشاق والعشيقات - ٣٨

 هـ ١٢٩٦ ، اجلوائب ١٢٩٤وبال : من النسوان ، وما يتصل بذلك من تطورات الصبوة واهليمان 
  . م ١٨٧٩/ 

  ) .قصيدة ( ية يف مدح خري الربية  الكلمة العنرب- ٣٩

)١/٣١(  

  

حيتوي من تواريخ األمم السالفة قسطا وافرا . (  لقطة العجالن مما متس إىل معرفته حاجة اإلنسان - ٤٠
 هـ ١٢٩٦اجلوائب ) : ، ويذكر الليايل واأليام والشهور واألعوام والساعات والدقائق وفصول العام 

  . م ١٨٧٩/ 



يف (  م ١٨٧٩/  هـ ١٢٩٦اجلوائب : ن يف افتراق األم على املذاهب واألديان  خبيئة األكوا- ٤١
  .، كانبور ) آخر لقطة العجالن 

  . م ١٨٧٨/  هـ ١٢٩٦الصديقية ببهوبال :  أجبد العلوم - ٤٢
 عاملا ٥٤٣كتاب حافل مشحون بتراجم : (  التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول - ٤٣

  . م ١٩٦٣/  هـ ١٣٨٣املطبعة اهلندية العربية ، بومباي ) : عامل اإلسالمي وعاملة من ال
  . م ١٨٧٢/  هـ ١٢٨٩العلوية بلكهنو :  رحلة الصديق إىل البيت العتيق - ٤٤
  .مصر :  ختريج الوصايا من خبايا الزوايا - ٤٥

  :أما الكتب اليت ال تزال خمطوطة فهي 
  . ربيع األدب - ١
  .عاريف العلوم والفنون  تكحيل العيون بت- ٢
  . إحياء امليت بذكر مناقب أهل البيت - ٣
  .يف املنطق :  التذهيب ، شرح التهذيب - ٤

  :وأما الكتب اهولة فهي 
  . خالصة الكشاف - ١
  . مالك السعادة - ٢
  . اللواء املعقود لتوحيد الرب املعبود - ٣
  . النذير العريان من دركات امليزان - ٤
  .لبسام  الروض ا- ٥

)١/٣٢(  

  

  . هداية السائل إىل أدلة املسائل - ٦
  . رياض اجلنة يف تراجم أهل السنة - ٧

  :وفاته 
السيد أبو : سنة وترك اثنني من أبنائه ومها  ) ٥٩( عن )  هـ ١٣٥٧( مات املصنف رمحه اهللا عام 

و النصر مري علي حسن ، وهو ولده األكرب ، والسيد الشريف أب) ١(اخلري مري نور احلسن خان الطيب 
  .الطاهر ) ٢(خان 

_________  



   ) .٢٨٠ / ٣( » أجبد العلوم « له ترمجة يف ) ١(
   ) .٢٨٣ / ٣( » أجبد العلوم « له ترمجة يف ) ٢(

)١/٣٣(  

  

  "قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر " كتابه 

)١/٣٤(  

  

 طبع الكتاب يف املطبع النظامي بكانبور ذكر املصنف يف ترمجته لنفسه هذا الكتاب من مصنفاته ولقد متّ
 صفحة ٣١عاما ويقع الكتاب يف  ) ١٧( ، على عني مؤلفه قبل وفاته بـ )  هـ ١٢٩٥( باهلند عام 

من القطع الوسط وطبعته حجرية وأخطاؤه يسرية ، واملؤلف قد مجع هذه العقيدة تعليما لفلذة كبده 
والكتاب . ق بن حسن كما ذكر ذلك يف آخر كتابه وأصغر ولده ومثرة فؤاده السيد علي بن صدي

يتناول العقيدة اإلسالمية من جوانب خمتلفة وقسم كتابه إىل ستة وعشرين فصلًا وبدأ كتابه بكالم نفيس 
يف بيان عقيدة أهل احلديث إمجالًا وسرد آيات كثرية يف الصفات وعلو اهللا على خلقه مث نقل أقوال 

وخالصة القول . الكالم وختم كتابه خبامتة تدل على علمه وتواضعه البالغني املشاهري من األئمة يف ذم 
حيث استفاد " قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر " أن الرسالة كما يراها القارئ الكرمي هي كامسها 

ه ابن املصنف مما كتبه أهل األثر كاإلمام أمحد إمام أهل السنة واجلماعة وشيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذ
" العقيدة الواسطية " لإلمام أمحد ومن " السنة " القيم وغريهم ، وستمر بالقارئ فقرات بأكملها من 

  البن تيمية ، ولقد نبهت عليها يف التعليق وأستطيع القول أن املؤلف استوعب يف) ١(
_________  

  .» العقيدة الواسطية « قارن فصول املؤلف وحمتوياا بفصول ) ١(

)١/٣٥(  

  

وأحيانا أرى العبارة منهما بنصها " السنة " وجل ما يف " العقيدة الواسطية " كتابه هذا مجيع ما يف 
  .وأحيانا بفرق يسري 
  :عملي يف الكتاب 

 حققت النص وأصلحت األخطاء والتصحيفات الواردة يف الكتاب وأثيب الصواب يف األصل - ١



  .ا يف األصل يف احلاشية مث نبهت على م[ ] ووضعته بني معكوفتني هكذا 
  . عزوت اآليات القرآنية إىل الكتاب العزيز واضعا العزو يف األصل بني معكوفتني - ٢
  . بينت معاين ما رأيته غريبا وعرفت بالفرق واملذاهب واملصطلحات وحنوها - ٣
شفت عن  خرجت نصوص األحاديث النبوية وكثريا من اآلثار املوقوفة على الصحابة وغريهم وك- ٤

صحة احلديث مبا يقتضيه البحث العلمي حسب ما قرره أهل الشأن وكان جي يف التخريج على النحو 
  :اآليت 

 إذا ذكر املؤلف حديثًا بلفظ ما أو طريق معني خرجته من هذا الوجه أولًا مث ذكرت من رواه حنوه -أ 
  .أو بغري هذا اللفظ أو من طريق آخر 

حيحني أو أحدمها اكتفيت بعزو ذلك دون ذكر من شاركهما أو شارك  إذا كان احلديث يف الص-ب 
  .أحدمها إلفادته الصحة 

 األدلة - اليت ذكرها املؤلف ومل يذكر دليلها - أثبت يف كثري من املسائل وخاصة العقدية منها - ٥
  .على ذلك 

)١/٣٦(  

  

 توضيحا لكالم املصنف مع اإلحالة إىل  أثبت يف عدة مواطن كالم أهل السنة فيما يعد تأييدا أو- ٦
  .بعض كتب العقيدة للبسط فيها 

 ترمجت لألعالم الواردة يف الكتاب ترمجة موجزة ذكرت فيها مرتلة املترجم له جرحا وتعديلًا وسنة - ٧
لقصر عبارته ومشوهلا ودقة احلافظ ابن " تقريب التهذيب " وفاته غالبا واقتصرت يف ذلك على كتاب 

  .ا مل يكن من رجال التقريب ترمجت له من غريه من كتب التراجم حجر وم
  . عرفت بالكتب الواردة يف الرسالة - ٨
  . فهرست لألحاديث واآلثار واألقوال واألعالم املترجم هلم - ٩

واهللا أسأل أن أكون وفقت خلدمة دينه احلنيف وإلبراز احلق فإن أصبت فمن اهللا وإن أخطأت فمن 
  .نفسي وال حول وال قوة إال باهللا الشيطان ومن 

  من مطبوعات وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
  قطف الثمر

  يف بيان عقيدة أهل األثر
  تأليف

  الفاضل العالمة الشريف النواب



  حممد صديق حسن خان القنوجي
   هجرية١٣٠٧املتوىف سنة 

  حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له
  بن عبد اهللا القريويتعاصم . د 

  أستاذ مساعد باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
  أشرفت وكالة شؤون املطبوعات والنشر بالوزارة على إصداره

   هـ١٤٢٢عام 

)١/٣٧(  

  

  بِسمِ اهللا الرحمنِ الرحيمِ
وله حممد ، احلمد هللا الذي هو كما وصف نفسه ، فوق ما يصفه به خلقه ، والصالة والسالم على رس

عبده الذي تبني يف كل شيء رشده وصدقه ، وعلى آله وصحبه الذين متسكوا ديه ، واتبعوا سبيله ، 
وبعد ، فاعلم أن مجلة ما عليه أصحاب احلديث والسنة ، هو اإلميان باهللا ، ومالئكته . كما كان حقه 
  ) .١(وكتبه ورسله 

_________  
  .واليوم اآلخر والقدر خريه وشره ) ١(

)١/٣٨(  

  

ومن اإلميان باهللا اإلميان مبا وصف اهللا به نفسه املقدسة يف كتابه العزيز ، ومبا وصفه به رسوله حممد صلَّى 
) ٥(وال تأويل ) ٤(وال متثيل ) ٣(وال تكييف ) ٢(وال تعطيل ) ١(اهللا علَيه وسلَّم ، من غري حتريف 

وصفاته العليا ، وال ينفون عنه ما وصف به نفسه ، وال فيؤمنون باهللا سبحانه وتعاىل وبأمسائه احلسىن 
يف أمسائه وآياته ، وال يكيفون ، وال ميثلون صفاته ) ٦(حيرفون الكلم عن مواضعه ، وال يلحدون 

) ٧(بصفات خلقه ، وال يعطلوا ، ألنه سبحانه ال مسي له ، وال كفؤ له ، وال ند له ، وال يقاس خبلقه 
وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغريه  ] ١١: الشورى [ } مثْله شيٌء وهو السميع الْبصري لَيس كَ{ ... ألنه 

وأصدق قيال ، وأحسن حديثا من خلقه ، ورسله صادقون مصدقون ، خبالف الذين يقولون عليه ما ال 
والْحمد }{  وسلَام علَى الْمرسلني }{سبحانَ ربك رب الْعزة عما يصفُونَ { : يعلمون ، ولذلك قال 

 نيالَمالْع بر لَّهفسبح نفسه عما وصف به املخالفون للرسل وسلم  ] ١٨٢- ١٨٠: الصافات [ } ل



وقد مجع اهللا سبحانه وتعاىل فيما . على املرسلني ، لسالمة ما قالوه من النقص والعيب واخللل والزلل 
  في واإلثبات ،وصف به نفسه بني الن

_________  
أي بدون تغيري ألفاظ أمساء اهللا احلسىن وصفاته العليا أو تغيري معانيها إىل معان باطلة ال يدل عليها ) ١(

  .الكتاب والسنة 
نفي أمساء اهللا وصفاته وترك عبادة اهللا أو الشرك معه وتعطيل املخلوقات من خالقها جل : التعطيل ) ٢(

ة الذين قالوا بقدم هذه املخلوقات وزعموا أا تتصرف بطبيعتها وأول من ابتدع وعال كتعطيل الفالسف
التعطيل يف دين اهللا اجلعد بن درهم وأخذها عنه اجلهم بن صفوان حيث تنتسب إليه اجلهمية ، وقيل إن 
 اجلعد أخذ مقالته عن أبان بن مسعان وأخذها أبان من طالوت بن أخت لبيد بن األعصم وأخذها طالوت

ص ( » الفتوى احلموية « : من لبيد بن األعصم اليهودي الذي سحر النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم وانظر 
   ) .٢٣ / ١( » لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية « و  ) ٩٥
  .أن يقال بأن الصفة على هيئة كذا وكيفية معينة : التكييف ) ٣(
  .اخلالق واملخلوق التشبيه بني : التمثيل ) ٤(
ذَلك تأْوِيلُ ما لَم : .. التأويل يف الترتيل احلميد احلقيقة اليت يؤول إليها اخلطاب كما يف قوله تعاىل ) ٥(

التفسري « ويستعمل عند قدماء املفسرين كابن جرير الطربي مبعىن  ) ٨٢: الكهف ( تسطع علَيه صبرا 
وأما . تفسريه ومثل هذا التأويل يعلمه من يعلم التفسري : وله تعاىل أي تأويل ما جاء يف ق: فيقال » 

التأويل املنفي الذي نفاه املصنف والذي يرده أهل السنة واجلماعة فهو صرف اللفظ عن االحتمال 
» اليد « مبعىن االستيالء وحنوه ، وتأويل » االستواء « الراجح إىل االحتمال املرجوح كتأويل من أول 

رة ، وتأويل الرؤية وغري ذلك ، فهذا عند سلف األمة باطل ال حقيقة له بل هو من التعطيل ألن بالقد
 فما ٣٨١ / ٥( » درء تعارض العقل والنقل « املؤول يشبه أوال مث يلجأ إىل التأويل وانظر لبسط ذلك 

جلهمية خمتصر الصواعق املرسلة على ا« و  ) ١٠٧ - ١٠٥ص ( » الفتوى احلموية « و ) بعدها 
   ) .٥٢ / ١( » واملعطلة 

اإلحلاد يف األمساء والصفات امليل ا عن احلق الثابت إىل الشرك والكفر والتعطيل وله أقسام مخسة ) ٦(
 تسمية بعض املخلوقات ببعض ما مسى - ٢ تسمية اهللا مبا ال يليق جبالله وعظمته تبارك وتعاىل - ١: 

 تعطيل األمساء عن معانيها وجحد حقائقها - ٤ه ويتقدس عنه  وصفه عز وجل مبا يترت- ٣اهللا به نفسه 
خمتصر « انظر .  تشبيه صفات اهللا تبارك وتعاىل بصفات اخللق - ٥وزعم أا ألفاظ جمردة ال معاين هلا 

   ) .١١٠ / ٢( الصواعق 
ا وصف به املخلوق من واعلم أن كل م ] ٧٤: النحل .. [ فَلَا تضرِبوا هللا الْأَمثَالَ : لقوله تعاىل ) ٧(

ولَه : . . . كمال فاخلالق أوىل به وكل ما نزه عنه املخلوق من نقص فاخلالق أوىل بالترته لقوله تعاىل 



ص ( » الكواشف اجللية عن معاين الواسطية « انظر . واهللا أعلم  ] ٢٧: الروم . . . [ الْمثَلُ الْأَعلَى 
١٠٢. (   

)١/٣٩(  

  

 واجلماعة عما جاءت به املرسلون ، فإنه الصراط املستقيم ، صراط الذين أنعم فال عدول ألهل السنة
  .عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني 

، على لسان حممد ) ١(ومن هذه اجلملة ما وصف به نفسه يف سورة اإلخالص ، اليت تعدل ثلث القرآن 
ولَم يكُن لَه }{ لَم يلد ولَم يولَد }{ اللَّه الصمد }{  اللَّه أَحد قُلْ هو{ : صلَّى اهللا علَيه وسلَّم فقال 

 دا أَحلَا { : حيث يقول ) ٢(وما وصف به نفسه يف أعظم آية يف كتاب اهللا ] اإلخالص [ } كُفُو اللَّه
نوم لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ من ذَا الَّذي يشفَع إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لَا تأْخذُه سنةٌ ولَا 

 هيسكُر عساَء وا شإِلَّا بِم هلْمع نٍء مييطُونَ بِشحلَا يو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي إِلَّا بِإِذْنِه هدنع
الْأَرو اتاومالس يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هئُودلَا يو من قرأ " وهلذا كان  ] . ٢٥٥: البقرة [ } ض

  ) .٣" (هذه اآلية يف ليلة مل يزل عليه من اهللا حافظ وال يقربه شيطان حىت يصبح 
_________  

اخلدري رضي اهللا عنه من حديث أيب سعيد )  فتح الباري ٥٩ / ٥( البخاري : كما يف الصحيحني ) ١(
والذي نفسي بيده إا لتعدل « : من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ولفظ البخاري  ) ٨١٢( ومسلم 

  .» ثلث القرآن 
من حديث أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلَّى  ) ٨١٠( » صحيح مسلم « كما يف ) ٢(

اهللا ورسوله : قال قلت »  أي آية من كتاب اهللا معك أعظم ؟ أتدرى! يا أبا املنذر« : اهللا علَيه وسلَّم 
اهللا ال إله إال هو : قال قلت » أتدري أي آية من كتاب اهللا معك أعظم ؟ ! يا أبا املنذر« : أعلم قال 

  .» واهللا ليهنِك العلم أبا املنذر « : فضرب يف صدري وقال . قال . احلي القيوم 
  .، عن أيب هريرة )  فتح الباري ٤٨٧ / ٤( خاري قطعة من حديث رواه الب) ٣(

)١/٤٠(  

  

: وقوله  ] . ٣: احلديد [ } هو الْأَولُ والْآخر والظَّاهر والْباطن وهو بِكُلِّ شيٍء عليم { : ومنه قوله 
 ... } يمكالْح يملالْع وه٢: التحرمي ) [ ١(} و. [   

   ] .١: سبأ [ } الْحكيم الْخبِري وهو { ... وقوله 



 ٤: احلديد [ } يعلَم ما يلج في الْأَرضِ وما يخرج منها وما ينزِلُ من السماِء وما يعرج فيها { : وقوله 
. [  

 ما في الْبر والْبحرِ وما تسقُطُ من ورقَة إِلَّا يعلَمها وعنده مفَاتح الْغيبِ لَا يعلَمها إِلَّا هو ويعلَم{ : وقوله 
   ] .٥٩: األنعام [ } ولَا حبة في ظُلُمات الْأَرضِ ولَا رطْبٍ ولَا يابِسٍ إِلَّا في كتابٍ مبِنيٍ 

   ] .١١: فاطر ... [ } لْمه وما تحملُ من أُنثَى ولَا تضع إِلَّا بِع{ : ... وقوله 
: الطالق [ } لتعلَموا أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيٍء علْما { : ... وقوله 
١٢. [   
   ] .٥٨: الفرقان ... [ } وتوكَّلْ علَى الْحي الَّذي لَا يموت { : قوله 

_________  
  .» وهو احلكيم « وهو تصحيف عن » وهو العليم « : وقع يف األصل ) ١(

)١/٤١(  

  

   ] .٥٨: الذاريات [ } إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوة الْمتني { : وقوله 
   ] .١١: الشورى [ } لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع الْبصري { : وقوله 
   ] .٥٨: النساء [ } إِنَّ اللَّه كَانَ سميعا بصريا {  : وقوله
   ] .٣٩: الكهف ... [ } ولَولَا إِذْ دخلْت جنتك قُلْت ما شاَء اللَّه لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه { : وقوله 
   ] .١: املائدة [ } إِنَّ اللَّه يحكُم ما يرِيد { : ... وقوله 
فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدره للْإِسلَامِ ومن يرِد أَنْ يضلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجا { : له وقو

   ] .١٢٥: األنعام [ } كَأَنما يصعد في السماِء 
   ] .١٣٤ :آل عمران [ } واللَّه يحب الْمحِسنِني { : وقوله 
   ] .٩: احلجرات [ } إِنَّ اللَّه يحب الْمقِْسطني { : ... وقوله 
   ] .٢٢٢: البقرة [ } يحب التوابِني ويحب الْمتطَهرِين { : ... وقوله 
   ] .٣١:  عمران آل[ } قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه { : وقوله 

)١/٤٢(  

  

   ] .٥٤: املائدة [ } فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم ويحبونه { : وقوله 
   ] .٤: الصف [ } إِنَّ اللَّه يحب الَّذين يقَاتلُونَ في سبِيله صفا { : وقوله 



   ] .١٤: وج الرب[ } وهو الْغفُور الْودود { : وقوله 
   ] .٣٠: النمل [ } بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ { : وقوله 
   ] .٧: غافر [ } ربنا وسعت كُلَّ شيٍء رحمةً وعلْما { : وقوله 
   ] .٤٣: األحزاب [ } وكَانَ بِالْمؤمنِني رحيما { : وقوله 
   ] .١٥٦: األعراف [ }  شيٍء ورحمتي وسعت كُلَّ{ : وقوله 
   ] .٥٤: األنعام [ } كَتب ربكُم علَى نفِْسه الرحمةَ { : وقوله 
   ] .١٠٧: يونس [ } وهو الْغفُور الرحيم { : قوله 
   ] .٦٤: يوسف [ } فَاللَّه خير حافظًا وهو أَرحم الراحمني { : وقوله 
   ] .١١٩: املائدة [ } رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه { : وقوله 
   ] .٩٣: النساء [ } وغَضب اللَّه علَيه ولَعنه { : وقوله 
   ] .٢٨: حممد [ } ذَلك بِأَنهم اتبعوا ما أَسخطَ اللَّه وكَرِهوا رِضوانه { : وقوله 

)١/٤٣(  

  

   ] .٥٥: الزخرف [ } ما آسفُونا انتقَمنا منهم فَلَ{ : وقوله 
   ] .٤٦: التوبة [ } ولَكن كَرِه اللَّه انبِعاثَهم { : وقوله 
   ] .٢١٠: البقرة [ } هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ يأْتيهم اللَّه في ظُلَلٍ من الْغمامِ { : وقوله 
   ] .١٥٨: األنعام [ }  ربك أَو يأْتي{ : وقوله 
   ] .٢٢: الفجر [ } وجاَء ربك { : وقوله 
   ] .٢٧: الرمحن [ } ويبقَى وجه ربك { : وقوله 
   ] .٨٨: القصص [ } كُلُّ شيٍء هالك إِلَّا وجهه { : وقوله 
   ] .٧٥: ص [ } ي ما منعك أَنْ تسجد لما خلَقْت بِيد{ : وقوله 
   ] .٦٤: املائدة [ } بلْ يداه مبسوطَتان ينفق كَيف يشاُء { : وقوله 
   ] .٤٨: الطور [ } فَإِنك بِأَعينِنا { : وقوله 
   ] .١٤: القمر [ } تجرِي بِأَعينِنا { : وقوله 
   . ]٣٩: طه [ } ولتصنع علَى عينِي { : وقوله 
   ] .٤٦: طه [ } إِننِي معكُما أَسمع وأَرى { : وقوله 
   ] .١٤: العلق [ } أَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يرى { : وقوله 
   ] .٢١٨: الشعراء [ } الَّذي يراك حني تقُوم { : قوله 



)١/٤٤(  

  

   ] .١٠٥: التوبة [ } لْمؤمنونَ فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه وا{ : وقوله 
   ] .١٣: الرعد [ } وهو شديد الْمحالِ { : وقوله 
   ] .٥٠: النمل [ } ومكَرنا مكْرا { : وقوله 
   ] .١٦: الطارق [ } وأَكيد كَيدا { : وقوله 
  . ] ١٤٩: النساء [ } فَإِنَّ اللَّه كَانَ عفُوا قَديرا { : وقوله 
   ] .٨: املنافقون [ } وللَّه الْعزةُ ولرسوله { : وقوله 

   ] .٨٢: ص [ } قَالَ فَبِعزتك لَأُغْوِينهم أَجمعني { : وقوله عن إبليس 
   ] .٦٥: مرمي [ } هلْ تعلَم لَه سميا { : وقوله 
   ] .٢٢: البقرة  [ }فَلَا تجعلُوا للَّه أَندادا { : وقوله 
   ] .١٦٥: البقرة [ } ومن الناسِ من يتخذُ من دون اللَّه أَندادا { : وقوله 
 وقُلِ الْحمد للَّه الَّذي لَم يتخذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شرِيك في الْملْك ولَم يكُن لَه ولي من الذُّلِّ{ : وقوله 

   ] .١١١: اإلسراء [ } وكَبره تكْبِريا 
   ] .١: التغابن [ } لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شيٍء قَدير { : وقوله 

)١/٤٥(  

  

ذي لَه ملْك السماوات الَّ}{ تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمني نذيرا { : وقوله 
 ١: الفرقان [ } والْأَرضِ ولَم يتخذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شرِيك في الْملْك وخلَق كُلَّ شيٍء فَقَدره تقْديرا 

   ] .٢و
ا لَذَهب كُلُّ إِلَه بِما خلَق ولَعلَا بعضهم علَى ما اتخذَ اللَّه من ولَد وما كَانَ معه من إِلَه إِذً{ : وقوله 

 و ٩١: املؤمنون [ } عالمِ الْغيبِ والشهادة فَتعالَى عما يشرِكُونَ }{ بعضٍ سبحانَ اللَّه عما يصفُونَ 
٩٢. [   
   ] .١٧٤: النحل [ } ه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ فَلَا تضرِبوا للَّه الْأَمثَالَ إِنَّ اللَّ{ : قوله 
األعراف [ } إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ { : قوله 
 :٥٤. [   

  .مثله  ] : ٣[ ويف سورة يونس 



)١/٤٦(  

  

ويف } اللَّه الَّذي رفَع السماوات بِغيرِ عمد ترونها ثُم استوى علَى الْعرشِ {  ] : ٢[ رعد ويف سورة ال
  .} الرحمن علَى الْعرشِ استوى {  ] : ٥[ سورة طه 

هما في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الَّذي خلَق السماوات والْأَرض وما بين{  ] : ٥٩[ ويف سورة الفرقان 
  .} الْعرشِ 

الَّذي خلَق السماوات والْأَرض وما بينهما في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى {  ] : ٤[ ويف سورة السجدة 
  .} الْعرشِ 

اوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ هو الَّذي خلَق السم{  ] : ٤[ ويف سورة احلديد 
 متا كُنم نأَي كُمعم وها ويهف جرعا يماِء ومالس نزِلُ منا يما وهنم جرخا يمضِ وي الْأَرف جلا يم لَمعي

 ريصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو {.  
فهذه سبعة مواطن ، أخرب فيها بأنه سبحانه استوى على العرش ، ويف هذه املسألة أدلة من السنة واآلثار 

الكتاب ، فمن أنكر كونه سبحانه يف جهة العلو بعد هذه ) ١] (بذكرها [ الصحيحة الكثرية يطول 
  .اآليات واألخبار فقد خالف الكتاب والسنة 

_________  
بل إن األصل صواب وكلمة : وتعليق املراجع . ولعل الصواب ما أثبته ) ذكرها ( يف األصل ) ١(

  .أي يطولُ ذكرها الكتاب . ذكرها فاعل 

)١/٤٧(  

  

وقد ثبت باألدلة الصحيحة ، أن اهللا خلق سبع مساوات بعضها فوق بعض ، وسبع أرضني ، بعضها 
سمائة عام وبني كل مساء إىل مساء بني األرض العليا والسماء الدنيا مسرية مخ" و . أسفل من بعض 

مسرية مخسمائة عام واملاء فوق السماء العليا السابعة وعرش الرمحن عز وجل فوق املاء واهللا عز وجل 
وهو يعلم ما يف السماوات واألرضني السبع ، وما ) ٢" (الكرسي موضع قدميه " و ) ١" (على العرش 

، ومنبت كل شعرة وشجرة ، وكل زرع ونبات ، ومسقط بينهما ، وما حتت الثرى ، وما يف قعر البحر 
كل ورقة ، وعدد كل كلمة ، وعدد الرمل واحلصى والتراب ، ومثاقيل اجلبال ، وأعمال العباد 

وآثارهم وكالمهم وأنفاسهم ، ويعلم كل شيء ، ال خيفى عليه من ذلك شيء ، وهو على العرش فوق 
  .وما هو أعلم به ) ٣" (وظلمة حجب من نار ونور " السماء السابعة ، دونه 

 ١٦: ق [ } ونحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيد { : . . . فإن احتج مبتدع وخمالف بقول اهللا عز وجل 



. [  
_________  

« و  ) ٢١ص ( للدارمي » الرد على اجلهمية « جاء حنو هذا موقوفًا على ابن مسعود كما يف ) ١(
والطرباين  ) ٤٠١ص ( والبيهقي يف األمساء والصفات  ) ١٠٦ و٧٥ و٧٠( زمية ص البن خ» التوحيد 
وصححه الذهيب  ) [ ١٠٠ص ( » اجتماع اجليوش « وصححه ابن القيم يف  ) ٨٩ - ٨٧( يف الكبري 

   ] .٦٤ ، ٦٣يف العلو ص 
وأشار  ) ١٤٢ص ( » ما دل عليه القرآن « روى هذا مرفوعا الضياء بسند ضعيف كما يف ختريج ) ٢(

فقال ملا رواه من طريق عمار الدهين عن مسلم  ) ٣٦( » الصفات « للرواية املرفوعة الدارقطين يف 
: قلت . « شجاع إىل النيب ومل يرفع الرمادي » رفعه « : البطني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 

رد له عن أيب عاصم عن  وأو-شجاع هو ابن خملد الفالس ذكره العقيلي يف الضعفاء كما يف التهذيب 
كرسيه موضع القدمني والعرش ال » سفيان عن عمار الدهين عن سعيد بن جبري عن ابن عباس مرفوعا 

رواه الرمادي والكجي عن أيب عاصم فلم يرفعاه وكذا رواه ابن مهدي ووكيع بن سفيان « يقدر قدره 
« ويف  ) . ٢٥٢ / ٩( تاريخ بغداد و ) ١٦٥ / ٢( وامليزان  ) ٣١٣ / ٤( وانظر التهذيب » موقوفًا 
صدوق وهم يف حديث فرفعه وهو موقوف فذكره بسببه العقيلي يف الضعفاء « : عن شجاع » التقريب 

جزء فيه أحاديث أيب احلسن علي بن عمر بن حممد السكري « واحلديث الذي وهم فيه مروي يف » 
« كما يف التعليق على » احلربيات «  بـ وأحاديثه معروفة)  هـ ٣٨٦( املتوىف سنة » اخلتلي احلريب 

وعبد  ) ٣٦( الصفات « وأما املوقوف فرواه الدارقطين يف . للدارقطين للدكتور علي ناصر » الصفات 
] صحيح مشهور : وقال [ « الرد على املريسي » والدارمي يف  ) ١٤٢ ، ٧١ص ( « السنة » اهللا يف 

صحيح على : وقال  ) ٢٨٢ / ٢( واحلاكم  ) ١١٠  /٣( وابن جرير يف التفسري  ) ٧٣ و٧١ص ( 
وأشار له ] » رواته ثقات  « ٦١: وقال يف العلو ص [ ووافقه الذهيب ، » شرط الشيخني ومل خيرجاه 

، وجاء األثر موقوفا أيضا على أيب موسى كما يف  ) ٤٠٤ص ( » األمساء والصفات « البيهقي يف 
] وسنده صحيح  ) . [ ٢٥٢ / ٩( و  ) ٢ / ٨( » داد وتاريخ بغ ) ٤٠٤ص ( « األمساء والصفات 

.  
عن أيب موسى األشعري قال قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه  ) ١٧٩( روى مسلم يف صحيحه ) ٣(

إن اهللا عز وجل ال ينام وال ينبغي له أن ينام خيفض القسط ويرفعه يرفع : وسلم خبمس كلمات فقال 
لو ) ويف رواية يف مسلم أيضا النار (  النهار قبل الليل حجابه النور إليه عمل الليل قبل النهار وعمل

الرد على املريسي » وروى الدارمي يف « كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 
: عن املثىن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم قال  ) ١٧٣ص ( « 

املثىن بن الصباح : ويف سنده » . . . ربنا عز وجل عن خلقه بأربع بنار وظلمة مث بنور وظلمة احتجب 
 ) ٤٠٢ص ( » األمساء والصفات « وروى البيهقي يف » التقريب « وهو ضعيف اختلط بأخرة كما يف 



يدة موسى بن عب: ويف سنده » . . . دون اهللا تعاىل سبعون ألف حجاب من نار وظلمة « مرفوعا 
وجاء حنو حديث عمرو بن شعيب . الربذي وهو عند أهل العلم باحلديث ضعيف كما قال البيهقي 

للدارمي  ) ٣٠ص ( والرد على اجلهمية  ) ١٧٢( ص » الرد على املريسي « موقوفًا على ابن عمر يف 
سورة تفسري )  ط الشعب ٣٠٤ / ٢( وانظر تفسري ابن كثري  ) ٧٢٩( « وشرح اعتقاد أصول السنة 

شرح العقيدة الطحاوية » و  ) ٤٠٣ و ٤٠٢ص ( « األمساء والصفات »  وانظر ١٠٣: األنعام اآلية 
  ] .وصححه ، ووافقه الذهيب ، وهو كما قاال  ) ٣١٩ / ٢( واحلاكم يف املستدرك  ) [ ٢١٤ص ( « 

)١/٤٨(  

  

عهم ولَا خمسة إِلَّا هو سادسهم ولَا أَدنى من ذَلك ما يكُونُ من نجوى ثَلَاثَة إِلَّا هو رابِ{ : . . . وبقوله 
وحنو هذا من متشابه القرآن فقل إمنا يعين  ] ٧: اادلة . . . [ } ولَا أَكْثَر إِلَّا هو معهم أَين ما كَانوا 

من خلقه ، ال خيلو عن ) ١(و بائن العلم ألن اهللا عز وجل فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله وه
علمه مكان ، وليس معىن ذلك أن اهللا يف جوف السماء ، وأن السماء حتصره وحتويه فإن هذا مل يقله 
أحد من سلف األمة وأئمتها بل هم متفقون على أن اهللا فوق مساواته على عرشه ، بائن من خلقه ليس 

  . خملوقاته يف خملوقاته شيء من ذاته ، وال يف ذاته شيء من
وقيل البن املبارك مباذا تعرف ) ٢" (إن اهللا يف السماء وعلمه يف كل مكان : " وقد قال مالك بن أنس 

وقال ) ٤(وبه قال أمحد بن حنبل ) ٣" (بأنه فوق مساواته على عرشه بائن من خلقه " ربنا ؟ قال 
  ) .٥" (أوليائه خالفة أيب بكر قضاها اهللا يف مسائه ومجع عليها قلوب : " الشافعي 

_________  
مل ترد يف الكتاب والسنة فلم تذكر وقد أجاب عن هذه » بائن « قد يقول قائل إن هذا اللفظة ) ١(

ما خالصته أن  ) ١٩ - ١٨ص ( » خمتصر العلو « وغريها الشيخ حممد ناصر الدين األلباين بقوله يف 
ر ورودها يف عقيدة السلف وقال ا مجاعة ال بأس من ذكرها للتوضيح ولقد كث» بائن « هذه اللفظة 

وإن مل تكن معروفة يف عصر الصحابة رضي اهللا عنهم ولكن ملا ابتدع اجلهم وأتباعه القول بأن اهللا يف 
دون أن ينكره أحد منهم » بائن « كل مكان اقتضت ضرورة البيان أن يتلفظ هؤالء األعالم بلفظ 

لوق فإن هذه الكلمة ال تعرفها الصحابة أيضا وإمنا كانوا يقولون وهذا متاما كقوهلم يف القرآن إنه غري خم
ال يزيدون على ذلك وكان ينبغي الوقوف فيه عند هذا احلد لوال قول » كالم اهللا تبارك وتعاىل « : فيه 

جهم وأشياعه من املعتزلة إنه خملوق ، ولكن إذا نطق هؤالء بالباطل وجب على أهل احلق أن ينطقوا 
و بتعابري وألفاظ مل تكن معروفة من قبل وإىل هذه احلقيقة أشار اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل عندما باحلق ول
يقولون يف القرآن إنه خملوق أو غري خملوق ، هل هلم رخصة أن يقول « الذين » الواقفة « سئل عن 



 يسعه السكوت ومل يسكت ؟ لو ال ما وقع فيه الناس كان: مث يسكت ؟ قال « كالم اهللا » الرجل 
 - ٢٦٣ص ( « مسائله » مسعه أبو داود منه كما يف ! ولكن حيث تكلموا ألي شيء ال يتكلمون ؟ 

٢٦٤ (  «.  
 ) ٢٦٣ص ( » مسائل اإلمام أمحد « وأبو داود يف  ) ٥ص ( » السنة « أخرجه اإلمام عبد اهللا يف ) ٢(
.  
 ) ١٠٣ و ٢٤ص (  الرد على املريسي والدارمي يف ) ٧٢ و ٥ص ( » السنة « رواه عبد اهللا يف ) ٣(

قد صح  ) : ٨٤ص ( » اجتماع اجليوش « وقال ابن القيم يف  ) ٥٠ص ( » الرد على اجلهمية « ويف 
  .عنه صحة قريبة من التواتر 

 اهللا فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته - اإلمام أمحد -قيل أليب عبد اهللا ) ٤(
» السنة « رواه اخلالل يف » نعم هو على عرشه وال خيلو شيء من علمه « قال وعلمه بكل مكان ؟ 

   ) .٧٧ص ( » اجتماع اجليوش « كما يف 
وقال . . . وصدره بقوله صح عن الشافعي  ) ٥٩ص ( » اجتماع اجليوش « ذكره ابن القيم يف ) ٥(

 عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك القول يف السنة اليت أنا عليها ورأيت« : اإلمام الشافعي رمحه اهللا 
وغريمها اإلقرار بشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممد رسول اهللا وأن اهللا على عرشه يف السماء يقرب من 

رواه أبو احلسن . وذكر سائر االعتقاد . . . خلقه كيف شاء ويرتل إىل السماء الدنيا كيف شاء 
ص ( « اجتماع اجليوش » وانظر  ) ١٧٦خمتصره ص ( « لعلو ا» اهلكاري وأبو حممد املقدسي كما يف 

٥٩. (   

)١/٤٩(  

  

فمن اعتقد أن اهللا يف جوف السماوات حمصور حماط ، أو أنه مفتقر إىل العرش ، أو غري العرش ، من 
املخلوقات أو أن استواءه على عرشه كاستواء املخلوق على كرسيه ، فهو ضال مبتدع جاهل ، ومن 

س يف السماوات إله يعبد وال على العرش إله يصلى له ويسجد وأن حممدا مل يعرج به إىل اعتقد أنه لي
ربه ، وال نزل القرآن من عنده ، فهو معطل فرعوين ، فإن فرعون كذب موسى يف أن ربه فوق 

السماوات فَأَطَّلع إِلَى إِلَه أَسباب }{ يا هامانُ ابنِ لي صرحا لَعلِّي أَبلُغُ الْأَسباب { : السماوات فقال 
وحممد صلَّى اهللا علَيه وسلَّم صدق موسى ، فأقر أن  ] ٣٧ و٣٦: غافر [ } موسى وإِني لَأَظُنه كَاذبا 

ربه فوق السماوات ، فلما كان ليلة املعراج ، عرج به إىل اهللا ، وفرض عليه ربه مخسني صالة ، وذكر 
وهذا احلديث يف . » ارجع إىل ربك فاسأله التخفيف ألمتك « : وسى ، وأن موسى قال أنه رجع إىل م

، فمن وافق فرعون وخالف موسى وحممدا فهو ضال ، ومن مثل اهللا خبلقه فهو ضال ، ) ١(الصحاح 



  .ومن جحد شيئًا مما وصف اهللا به نفسه فهو كافر 
_________  

[ وسيأيت تواتره يف التعليق  ) . ١٦٢( ومسلم ) باري  فتح ال٤٥٩ / ١( انظر صحيح البخاري ) ١(
٢٥٠. [   

)١/٥٠(  

  

إِلَيه يصعد الْكَلم { : وليس ما وصف اهللا به نفسه ، وما وصفه به رسوله تشبيها ، وقد قال تعاىل 
 هفَعري حاللُ الصمالْعو بى { : وقال تعاىل  ] . ١٥: فاطر [ } الطَّييسا عي إِلَي كعافرو فِّيكوتي مإِن {

والَّذين آتيناهم { : وقال  ] . ١٥٨: النساء . . . [ } بلْ رفَعه اللَّه { : وقال  ] . ٥٥: آل عمران [ 
 قبِالْح كبر نلٌ مزنم هونَ أَنلَمعي ابتزِ{ : وقال  ] . ١١٤: األنعام [ } الْكنت اللَّه نابِ متيلُ الْك

ولَه من في السماوات والْأَرضِ ومن عنده لَا { : وقال تعاىل  ] . ١: الزمر [ } الْعزِيزِ الْحكيمِ 
   ] .١٩: األنبياء [ } يستكْبِرونَ عن عبادته ولَا يستحِسرونَ 

)١/٥١(  

  

 قريبون إليه ، وإن كانت املخلوقات حتت قدرته ، فالقائل الذي قال من فدل ذلك على أن الذين عنده
إن أراد بذلك أن اهللا يف جوف السماء حبيث حتصره ) ١] (فهو ضال [ ال يعتقد أن اهللا يف السماء 

وحتيط به ، فقد أخطأ ، ن أراد بذلك من مل يعتقد ما جاء به الكتاب والسنة ، واتفق عليه سلف األمة 
أن اهللا فوق مساواته على عرشه ، بائن من خلقه ، فقد أصاب ، فإنه من مل يعتقد ذلك يكون وأئمتها 

مكذبا للرسول ، متبعا غري سبيل املؤمنني بل يكون يف احلقيقة معطلًا لربه نافيا له فال يكون له يف احلقيقة 
  .فرعون املعطل وحنوهم من أتباع ) ٢(إله يعبده ، وال رب يسأله ويقصده وهذا قول اجلهمية 

واهللا قد فطر العباد ، عرم وعجمهم ، على أم إذا دعوا اهللا توجهت قلوم إىل العلو ، وال يقصدونه 
مل يقل عارف قط يا اهللا إال وجد يف قلبه أن يتحرك لسانه : " حتت أرجلهم ، وهلذا قال بعض العارفني 

  ) .٣" (يعين يطلب العلو وال يلتفت مينة وال يسرة 
_________  
  .يف هذه زيادة اقتضاها السياق ) ١(
الضال املبتدع رأس اجلهمية الذي هلك يف زمان صغار » جهم بن صفوان السمرقندي « نسبة إىل ) ٢(

أنه أخذ آراءه عن اجلعد بن درهم من نفي الصفات والقول خبلق  ) ٢( وقد سبق التعليق رقم . التابعني 



   ) .٤٢٦ / ١( القرآن ، وانظر ميزان االعتدال 
لشيخ » االستقامة « نقل هذا أبو جعفر اهلمداين عندما حضر جملس أيب معايل اجلويين كما يف ) ٣(

   ) .١٦٧ / ١( حممد رشاد سامل . اإلسالم ابن تيمية بتحقيق د 

)١/٥٢(  

  

إن أراد بذلك أن اهللا ال ينحصر يف جوف " إن اهللا ال ينحصر يف مكان : " والقائل الذي يقول 
حيتاج إىل شيء منها فقد أصاب ، وإن أراد أن اهللا ليس فوق السماوات ، ) ١] (ال [ خلوقات أو أنه امل

. وال هو على العرش ، وليس هناك إله يعبد ، وحممد مل يعرج به إىل اهللا ، فهذا جهمي فرعوين معطل 
على عرشه ومنشأ الضالل أن يظن الظان أن صفات الرب كصفات خلقه ، فيظن أن اهللا سبحانه 

كامللك املخلوق على سريره ، فهذا متثيل وضالل ، وذلك أن امللك مفتقر إىل سريره ، ولو زال سريره 
العرش ) ٣(، وكل ما سواه فقري إليه وهو حامل ) ٢(لسقط ، واهللا غين عن العرش ، وعن كل شيء 

ا عن ومحلته ، وعلوه ال يوجب افتقاره إليه ، فإن اهللا قد جعل املخلوقات عاليا وسافلًا ، وجعل العايل غني
السافل ، كما جعل اهلواء فوق األرض ، وليس هو مفتقرا إليها ، وجعل السماء فوق اهلواء ، وليست 
حمتاجة إليه ، فالعلي األعلى رب السماوات واألرض وما بينهما أوىل أن يكون غنيا عن العرش وسائر 

  .وتعاىل عما يقول الظاملون علوا كبريا املخلوقات ، وإن كان عاليا عليها سبحانه 
_________  

  .من األصل ) ال ( سقطت ) ١(
«  ) ٣١٣ص ( وقال أبو جعفر الطحاوي  ] ١٥: فاطر [ واللَّه هو الْغنِي الْحميد : قال تعاىل ) ٢(

عجز عن وهو مستغن عن العرش وما دونه حميط بكل شيء وفوقه وقد أ« : » شرح العقيدة الطحاوية 
  .» اإلحاطة خلقه 

وهو مستغن عن « : شارحا قول الطحاوي  ) ٣١٣ص ( » شرح الطحاوية « قال ابن أيب العز يف ) ٣(
وكون العايل فوق السافل ال يلزم أن يكون السافل حاويا له حميطًا . . . « : » . . . العرش وما دونه 

ر إىل السماء كيف هي فوق األرض وليست مفتقرة به حاملًا له وال أن يكون األعلى مفتقرا إليه فانظ
إليها ؟ فالرب أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك بل لوازم علوه من خصائصه وهي محله 

بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به فهو فوق العرش مع 
وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به محله بقدرته العرش ومحلته وغناه عن العرش 

  .» . . . وهذه اللوازم منتفية عن املخلوق . وحصره للعرش وعدم حصر العرش له 

)١/٥٣(  



  

واألصل يف هذا الباب أن كل ما ثبت يف كتاب اهللا أو سنة رسوله صلَّى اهللا علَيه وسلَّم وجب التصديق 
) ١(وأما األلفاظ املبتدعة يف النفي واإلثبات . توائه على عرشه ، وحنو ذلك به ، مثل علو الرب ، واس

مثل قول القائل يف جهة ، وهو متحيز ، أو ليس مبتحيز ، وحنوها من األلفاظ اليت تنازع فيها الناس ، 
إن ف. فليس مع أحدمها نص ال عن الرسول وال عن الصحابة والتابعني هلم بإحسان ، وال أئمة املسلمني 

هؤالء مل يقل أحد منهم إن اهللا يف جهة ، وال قال ليس هو يف جهة ، وال قال هو متحيز ، بل وال قال 
وال قال ليس جبسم وال جوهر ، فهذه األلفاظ ليست منصوصة يف الكتاب وال . هو جسم ، أو جوهر 

سدا ، فمن أراد معىن السنة وال اإلمجاع ، والناطقون ا قد يريدون معىن صحيحا وقد يريدون معىن فا
صحيحا موافق الكتاب والسنة كان ذلك مقبولًا منه ، وإن أراد معىن فاسدا خمالف الكتاب والسنة ، 

ما تريد بذلك ؟ أتريد أنه : إن اهللا يف جهة ، قيل له : فإذا قال القائل . كان ذلك املعىن مردودا عليه 
ن يف جوف السماوات أم تريد باجلهة أمرا عدميا سبحانه يف جهة موجودة حتصره وحتيط به مثل أن يكو

  وهو ما فوق العامل فإنه ليس فوق العامل شيء من املخلوقات ، فإن أردت
_________  

والتعبري عن احلق باأللفاظ الشرعية «  ) : ١٠٩ص ( » شرح الطحاوية « قال ابن أيب العز يف ) ١(
واملعطلة يعرضون عما قاله الشارع من األمساء والصفات . النبوية اإلهلية هو سبيل أهل السنة واجلماعة 

، وال يتدبرون معانيها ، وجيعلون ما ابتدعوه من املعاين واأللفاظ هو احملكم الذي جيب اعتقاده واعتماده 
وأما أهل احلق والسنة واإلميان فيجعلون ما قاله اهللا ورسوله هو احلق الذي جيب اعتقاده والذي قاله 

 يعرضوا عنه إعراضا مجيال أو يبينوا حاله تفصيال وحيكم عليه بالكتاب والسنة ال حيكم به هؤالء إما أن
لبيان أن طريقة القرآن يف  ) ١٠٩ - ١٠٨ص ( » شرح الطحاوية « وانظر . » على الكتاب والسنة 

  .جميء اإلثبات للصفات مفصال والنفي جممال عكس طريقة أهل الكالم املذموم 

)١/٥٤(  

  

لوجودية ، وجعلت اهللا حمصورا يف املخلوقات ، فهذا باطل ، وإن أردت اجلهة العدمية ، وأردت اجلهة ا
أن اهللا وحده فوق املخلوقات بائن عنها فهذا حق ، وليس يف ذلك أن شيئًا من املخلوقات حصره وال 

روا اللَّه حق قَدرِه والْأَرض وما قَد{ : أحاط به وال عال عليه العايل بل هو العايل احمليط ا وقد قال تعاىل 
 ينِهمبِي اتطْوِيم اتماوالسو ةاميالْق موي هتضا قَبيعم٦٧: الزمر . . . [ } ج. [   

عن النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم أن اهللا يقبض األرض يوم القيامة ويطوي « ) ١(وقد ثبت يف الصحيح 
ما : " وقد قال ابن عباس » أنا امللك أين ملوك األرض ؟ : مينه مث يهزهن فيقول السماوات بي



ويف حديث آخر ) ٢" (السماوات واألرضون السبع وما فيهن يف يد الرمحن إال كخردلة يف يد أحدكم 
فمن يكون مجيع املخلوقات بالنسبة إىل قبضته تعاىل مع ) ٣(» أنه يرميها كما ترمي الصبيان الكرة « 

  هذا الصغر واحلقارة كيف حتيط به وحتصره ؟
_________  

. . . يقبض اهللا تبارك وتعاىل األرض « من حديث أيب هريرة بلفظ  ) ٢٧٨٧( رواه مسلم ) ١(
ولكن . » مث يهزهن « وليس فيه  ] ٦٥١٩ح  ) ٣٧٢ / ١١( والبخاري يف صحيحه [ » احلديث 

إن اهللا تعاىل ميسك السماوات يوم القيامة «  مرفوعا من حديث ابن مسعود ) ٢٧٨٦( جاء يف مسلم 
على إصبع واألرض على إصبع واجلبال والشجر على إصبع واملاء والثرى على إصبع وسائر اخللق على 

  ) . فتح الباري ٤٧٤ / ١٣( وروى البخاري حنوه » . . . إصبع مث يهزهن فيقول أنا امللك أنا امللك 
عن معاذ بن هشام قال ثين أيب عن عمرو بن مالك عن  ) ٣٢٤ / ٢١( فسريه رواه الطربي يف ت) ٢(

أيب اجلوزاء عن ابن عباس ومعاذ صدوق رمبا وهم ، ووالده ثقة ثبت وقد رمي بالقدر وعمرو ابن مالك 
» وثِّق « : » الكاشف « وقال الذهيب يف » التقريب « النكري صدوق له أوهام كما قال احلافظ يف 

يعترب حديثه من غري رواية «  : - ) ٩٦ / ٨( » التهذيب «  كما يف -» الثقات « حبان يف وقال ابن 
إمنا قال ابن حبان هذه العبارة يف راوٍ متأخر يف الطبقة عن عمرو هذا يقال . [ » ابنه عنه خيطئ ويغرب 

ذكور هنا فقد وأما امل ) ٤٨٧ / ٨( و  ) ٢٢٨ / ٧(عمرو بن مالك النكري أيضا ، انظر الثقات : له 
وهذا : ، قلت ] فاألثر حسن . يعترب به من غري رواية ابنه : وثَّقه ابن معني والذهيب وقال ابن حبان 

وأبو اجلوزاء ثقة لكنه يرسل كثريا وله يف البخاري حديث واحد . األثر رواه عنه غري ابنه وهو هشام 
   ) .٣٩٢ص ( » هدي الساري « من روايته عن ابن عباس كما يف 

إن « يف شرحه حلديث ابن عمر مرفوعا  ) ٣٩٦ / ١٣( » فتح الباري « قال احلافظ ابن حجر يف ) ٣(
وزاد يف رواية ابن وهب « : » اهللا يقبض يوم القيامة األرض وتكون السماوات بيمينه مث يقول أنا امللك 

 ما كما يرمي الغالم فيجعلهما يف كفة مث يرمي» عن أسامة بن زيد عن نافع وأيب حازم عن ابن عمر 
   ) .٣٢٥ / ٢١( رواية ابن وهب هذه عند الطربي يف تفسريه : قلت « بالكرة 

)١/٥٥(  

  

ومن قال إن اهللا ليس يف جهة قيل له ما تريد بذلك ؟ فإن أراد أنه ليس فوق السماوات رب يعبد ، وال 
ىل اهللا ، واأليدي ال ترفع إىل اهللا تعاىل يف على العرش إله ، وحممد صلَّى اهللا علَيه وسلَّم مل يعرج به إ

الدعاء ، وال تتوجه القلوب إليه ، فهذا فرعوين معطل ، جاحد لرب العاملني ، وإن اعتقد أنه مقر به فهو 
إن اهللا يف كل مكان وأن وجود : جاهل متناقض يف كالمه ، ومن هنا دخل أهل احللول واالحتاد وقالوا 



إنه ليس يف جهة أنه ال حتيط به : جود اخلالق ، وإن قال إن مرادي بقويل و) ١] (هو [ املخلوقات 
إن اهللا متحيز أو قال : " املخلوقات بل هو وجود اخلالق فقد أصاب يف هذا املعىن ، وكذلك من قال 

ليس مبتحيز إن أراد بقوله متحيز أن املخلوقات حتوزه وحتيط به فقد أخطأ وإن أراد أنه منحاز عن 
ليس مبتحيز إن أراد أن املخلوقات ال حتوزه فقد : ات بائن عنها عالٍ عليها فقد أصاب ومن قال املخلوق

والناس يف هذا . أصاب ، وإن أراد أنه ليس مباينا عنها بل هو ال داخل فيها وال خارج عنها فقد أخطأ 
  .د والسنة أهل احللول ، وأهل النفي واجلحود ، وأهل اإلميان والتوحي: الباب ثالثة أصناف 
_________  

  ) .هي ( يف األصل ) ١(

)١/٥٦(  

  

املخلوقات : إنه بذاته يف كل مكان ، وقد يقولون باالحتاد والوحدة فيقولون : فأهل احللول يقولون 
  .وجود اخلالق 

ال هو داخل العامل وال خارجه ، وال مباين له ، وال حال فيه ، وال : وأما أهل النفي واجلحود ، فيقولون 
فوق العامل ، وال فيه ، وال يرتل منه شيء ، وال يصعد إليه شيء ، وال يتقرب منه شيء ، وال يدنو منه 
شيء ، وال يتجلى لشيء ، وال يراه أحد ، وحنو ذلك ، هذا قول متكلمة اجلهمية املعطلة ، كما أن 

يعبدون كل شيء ، فمتكلمة اجلهمية ال يعبدون شيئا ، وعباد اجلهمية . األول قول عباد اجلهمية 
وقد علم أن اهللا كان قبل أن خيلق . وكالمهم يرجع إىل التعطيل واجلحود ، الذي هو قول فرعون 

السماوات واألرض مث خلقهما فإما أن يكون داخال فيهما وهذا حلول باطل ، وإما أن يكونا داخلني 
يء ومل يدخل فيه شيء ، وهذا قول فيه ، فهو باطل وأبطل ، وإما أن يكون اهللا بائنا عنهم مل يدخل يف ش

  .أهل احلق والتوحيد والسنة 

)١/٥٧(  

  

وألهل اجلحود والتعطيل يف هذا الباب شبهات يعارضون ا كتاب اهللا وسنة رسوله ، وما أمجع عليه 
سلف األمة وأئمتها ، وما فطر اهللا عليه عباده ، وما دلت عليه الدالئل العقلية ، فإن هذه األدلة كلها 

فقة على أن اهللا فوق خملوقاته ، عال عليها ، قد فطر اهللا على ذلك العجائز واألعراب والصبيان يف مت
الكتاب كما فطرهم على اإلقرار باخلالق تعاىل وقد قال رسول اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم يف احلديث 

 يهودانه وينصرانه وميجسانه ،  فأبواه- أي فطرة اإلسالم -كلُّ مولود يولد على الفطرة « : الصحيح 



فطْرةَ { مث يقول أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم » كما تنتج البهيمة يمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء 
 لْقِ اللَّهخيلَ لدبا لَا تهلَيع اسالن ي فَطَرالَّت وهذا معىن قول عمر بن عبد ) ١ ] (٣٠: [ الروم } اللَّه

  :العزيز 
عليك مبا فطرهم اهللا عليه فإن اهللا فطرهم : يعين ) ٢" ( عليك بدين األعراب والصبيان يف الكتاب "

  .على احلق 
_________  

ما من « بلفظ )  فتح الباري ٢١٣ / ٩( من حديث أيب هريرة والبخاري  ) ٢٦٥٨( رواه مسلم ) ١(
 قريب من لفظ مسلم ولكن ليس بلفظ ) ٢٤٦ / ٣( ورواه البخاري أيضا . » احلديث . . . مولود 

سليمة من العيوب جمتمعة األعضاء كاملتها فال جدع : تلد ، مجعاء : تنتج . فيه قراءة أيب هريرة لآلية 
واملعىن أن البهيمة تولد جمتمعة اخللق سوية . مقطوعة األطراف أو أحدها : ا وال كي ، اجلدعاء 

النهاية يف غريب « يها لبقيت كما ولدت سليمة كما يف األطراف سليمة من اجلدع لوال تعرض الناس إل
   ) .٢٤٧ / ١( » احلديث 

سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من : فقال  ) ٢١٧ / ١( » شرح السنة « ذكره يف ) ٢(
انظر . وجاء حنو هذا عن عمر بن اخلطاب » الزم دين الصيب يف الكتاب واألعراب « : األهواء فقال 
وعمر بن عبد العزيز أمري املؤمنني عد كاخللفاء الراشدين مات سنة . ( لشرحها  ) ٣٤٤( التعليق رقم 

  ) .التقريب (  هـ ١٠١

)١/٥٨(  

  

والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها ، ال بتحويل الفطرة وتغيريها ، وأما أعداء الرسل كاجلهمية 
ن اهللا ، ويوردون على الناس شبهات بكلمات الفرعونية وحنوهم ، فرييدون أن يغريوا فطرة اهللا ودي

وأصل ضاللتهم ] مبا ينقضها [ متشاة ، ال يفهم كثري من الناس مقصودهم ا ، وال حيسن أن جييئهم 
تكلمهم بكلمات جمملة ال أصل هلا يف كتاب اهللا وال سنة رسوله ، وال قاهلا أحد من أئمة املسلمني ، 

فمن كان عارفًا حبال شبهام بينها ، ومن مل يكن عارفًا بذلك .  ذلك كلفظ التحيز واجلسم واجلهة وحنو
وإِذَا رأَيت الَّذين { : ، فليعرض عن كالمهم ، وال يقبل إال ما جاء به الكتاب والسنة كما قال تعاىل 

 رِهغَي يثدي حوا فوضخى يتح مهنع رِضا فَأَعناتي آيونَ فوضخومن تكلم  ] ٦٨: األنعام . . [ . } ي
يف اهللا وأمسائه وصفاته مبا خيالف الكتاب والسنة ، فهو من اخلائضني يف آيات اهللا بالباطل ، وكثري من 
هؤالء ينسب إىل أئمة املسلمني ما مل يقولوه ، فينسبون إىل الشافعي وأمحد بن حنبل ومالك وأيب حنيفة 



 ويقولون لمن اتبعهم هذا الذي يقوله اعتقاد اإلمام الفالين ، فإذا االعتقادات الباطلة مما مل يقولوه ،
  طولبوا بالنقل الصحيح عن

)١/٥٩(  

  

األئمة ، تبني كذم يف ذلك فيما ينقلونه عن النيب صلَّى اهللا علَيه وسلِّم، ويضيفونه إىل سنته من البدع 
هذا القول قاله العلماء ، واإلمام الفالين ال : ل واألقوال الباطلة ، ومنهم من إذا طولب بتحقيق نقله يقو

حكمي : " خيالف العقالء ، ويكون العقالء طائفة من أهل الكالم الذين ذمهم األئمة فقد قال الشافعي 
هذا جزاء من ترك : يف أهل الكالم أن يضربوا باجلريد والنعال ويطاف م يف القبائل والعشائر ويقال 

فإذا كان هذا حكمه فيمن أعرض عنهما فكيف حكمه فيمن ) ١" (لى الكالم الكتاب والسنة وأقبل ع
وكذلك ) ٢" (من طلب الدين بالكالم تزندق : " عارضهما بغريمها ؟ وكذلك قال أبو يوسف القاضي 

وكثري من هؤالء ) ٣(علماء الكالم زنادقة : ما ارتدى أحد بالكالم فأفلح ، وقال : قال أمحد بن حنبل 
م جيدون يف تلك الكتب أن اهللا قرأوا كتبا فإا من كتب الكالم فيها شبهات أضلتهم ومل يهتدوا جلوا

لو كان فوق اخللق للزم التجسيم والتحيز واجلهة ، وهم ال يعرفون حقائق هذه األلفاظ ، وال ما أراد 
وال سنة ، وال قاهلا ا أصحاا ، فإن ذكر لفظ اجلسم يف أمساء اهللا وصفاته بدعة ، مل ينطق ا كتاب 

  أحد من سلف األمة وأئمتها ، ومل يقل أحد منهم إن اهللا جسم وال إن
_________  

   ) .١٤٧ / ٧( » درء تعارض العقل والنقل « و  ) ١٦٤ / ١( إحياء علوم الدين ) ١(
» شرح أصول اعتقاد أهل السنة « و  ) ١٥٨ / ٧( » درء التعارض « و  ) ١٦٤ / ١( اإلحياء ) ٢(
   ) .١٣ص ( » احلجة يف بيان احملجة « و  ) ١٤٥ (
القول األول فقط  ) ١٤٧ / ٧( » درء التعارض « ويف  ) . ١٦٤ / ١( » اإلحياء « القوالن يف ) ٣(
.  

)١/٦٠(  

  

اهللا ليس جبسم ، وال إن اهللا جوهر ، وال إن اهللا ليس جبوهر ، ولفظ اجلسم لفظ جممل ، ومعناه يف اللغة 
اهللا مياثل شيئًا من : ل إن اهللا مثل بدن اإلنسان ، فهو مفتر على اهللا ، بل من قال البدن ، ومن قا

إن اهللا ليس جبسم ، وأراد بذلك أنه ال مياثل شيئًا من : املخلوقات ، فهو مفتر على اهللا ، ومن قال 
ثل شيئًا من إن اهللا ليس جبسم ، وأراد بذلك أنه ال ميا: املخلوقات ، فهو مفتر على اهللا ، ومن قال 



املخلوقات ، فاملعىن صحيح وإن كان اللفظ بدعة ، وأما من قال إن اهللا ليس جبسم ، وأراد بذلك أنه ال 
يرى يف اآلخرة وأنه مل يتكلم بالقرآن العريب ، بل القرآن العريب خملوق ، أو هو تصنيف جربيل ، وحنو 

 اجلهمية من املعتزلة ، ومن وافقهم على ذلك ، فهذا مفتر على اهللا فيما نفاه عنه ، وهذا أصل ضالل
: مذهبهم ، فإم يظهرون للناس الترته ، وحقيقة كالمهم التعطيل ، فيقولون ، حنن ال جنسم ، بل نقول 

ليس هللا علم وال قدرة ، وال : إن اهللا ليس جبسم ، ومرادهم بذلك نفي حقيقة أمسائه وصفاته ، فيقولون 
بصر ، وال يرى يف اآلخرة ، وال عرج النيب صلى اهللا عليه وسلم إليه ، حياة وال كالم ، وال مسع وال 

  وال يرتل منه شيء ، وال يصعد إليه شيء ، وال يتجلى لشيء

)١/٦١(  

  

وال يقرب منه شيء إىل غري ذلك وهو سبحانه ال مثل له يف شيء من صفات كماله ، بل هو األحد 
  .الصمد ومل يكن له كفوا أحد 

، ودين اهللا بني الغايل فيه ) ١(عدما ، واملمثل يعبد صنما ، واملعطل أعمى ، واملمثل أعشى فاملعطل يعبد 
، واجلايف عنه ، وكما أن ذاته ليست كالذوات املخلوقة ، فصفاته ليست كالصفات املخلوقة ، بل هو 
 سبحانه موصوف بصفات الكمال ، مرته عن كل نقص وعيب ، وهو سبحانه يف صفات الكمال ال

  .مياثله شيء 
إثبات بال تشبيه ، وترتيه بال تعطيل ، وهو مذهب أئمة اإلسالم ، كمالك : فمذهبنا مذهب السلف 

  ) .٦(وابن املبارك ) ٥(واألوزاعي ) ٤(والثوري ) ٣(والشافعي ) ٢(
_________  

 ٣٦٤ / ١( » القاموس احمليط « األعشى مرادف لألعمى أو هو سيئ البصر بالليل والنهار وانظر ) ١(
  .مادة ع ش ي ) 
)  هـ ١٧٩( هو ابن أنس أبو عبد اهللا الفقيه إمام دار اهلجرة رأس املتقني وكبري املتثبتني مات سنة ) ٢(
  .تقريب التهذيب . 
) .  هـ ٢٠٤سنة ( هو حممد بن إدريس أبو عبد اهللا ادد ألمر الدين على رأس املائتني مات ) ٣(

  .تقريب 
 ١٦١( عيد بن مسروق ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة وكان رمبا دلس مات سنة امسه سفيان بن س) ٤(

  .تقريب ) . هـ 
  .تقريب ) .  هـ ١٥٧( هو عبد الرحيم بن عمرو بن أيب عمرو الفقيه ثقة جليل مات سنة ) ٥(



( نة هو عبد اهللا بن املبارك املروزي ثقة ثبت فقيه عامل جواد جماهد مجعت فيه خصال اخلري مات س) ٦(
  .تقريب ) .  هـ ١٨١

)١/٦٢(  

  

بن عياض ) ٣(، وهو اعتقاد املشايخ املقتدى م ، كالفضيل ) ٢(وإسحاق بن راهويه ) ١(واإلمام أمحد 
فإنه ليس بني هؤالء األئمة نزاع . بن عبد اهللا التستري ، وغريهم ) ٥(وسهل ) ٤(وأيب سليمان الداراين 

رضي اهللا عنه ، فإن االعتقاد الثابت عنه ، موافق ال اعتقاد ) ٦(يف أصول الدين ، وكذلك أبو حنيفة 
ال يوصف اهللا إال مبا وصف به ) : " ٧(هؤالء ، وهو الذي نطق به الكتاب والسنة ، قال اإلمام أمحد 

وهكذا مذهب سائرهم ، " نفسه أو وصفه به رسوله صلى اهللا عليه وسلم وال نتجاوز القرآن واحلديث 
ل السلف املاضني ، الذين هم أعلم األئمة ذا الشأن ، نفيا وإثباتا ، وهم أشد تعظيما فنتبع يف ذلك سبي

هللا وترتيها له عما ال يليق حباله ، فإن املعاين املفهومة من الكتاب والسنة ال ترد بالشبهات ، فيكون ردها 
وال يعرف املراد منها ، هي ألفاظ ال تعقل معانيها ، : من باب حتريف الكلم عن مواضعه ، وال يقال 

فيكون ذلك مشاة للذين ال يعلمون الكتاب إال أماين بل هي آيات بينات ، دالة على أشرف املعاين 
  .وأجلها ، قائمة حقائقها يف صدور الذين أوتوا العلم 

_________  
  .تقريب ) .  هـ ٢٤١سنة ( وهو ابن حنبل املروزي ثقة حافظ فقيه حجة مات ) ١(
 هـ ٢٣٨( افظ جمتهد قرين أمحد بن حنبل ذكر أبو داود أنه تغري قبل موته بقليل مات سنة ثقة ح) ٢(

  .تقريب ) . 
  .تقريب ) .  هـ ١٨٧سنة ( ثقة عابد إمام زاهد مشهور مات ) ٣(
انظر تاريخ ) .  هـ ٢١٥سنة ( وامسه عبد الرمحن بن أمحد بن عطية العنسي زاهد مشهور مات ) ٤(

   ) .٢٥٤ / ٩( » احللية « و  ) ٢٤٩ / ١٠( بغداد ، 
« وانظر  ) ١٨ / ١( » الوفيات « و  ) ١٨٩ / ١٠( » احللية « انظر )  هـ ٢٨٣( مات سنة ) ٥(

  .لترى عقيدته السلفية  ) ٢٢٠ص ( » خمتصر العلو 
  .تقريب . على الصحيح )  هـ ١٥٠سنة ( وهو النعمان بن ثابت الفقيه املشهور اإلمام مات ) ٦(
   ) .١(  التعليق رقم انظر) ٧(

)١/٦٣(  

  



واإلميان إثبات بال تشبيه ، وترتيه بال تعطيل ، كما قامت حقائق سائر صفات الكمال يف قلوم ، 
كذلك فكان الباب عندهم بابا واحدا ، قد اطمأنت به قلوم ، كذلك وسكنت إليه نفوسهم فأنسوا 

ون املعطلون وسكنت قلوم إىل ما نفر منه من صفات كماله ونعوت جالله مما استوحش منه اجلاهل
اجلاحدون املتكلمون وعلموا أن الصفات حكمها حكم الذات ، فكما أن ذاته سبحانه ال تشبه الذوات 
، فكذا صفاته ال تشبه الصفات ، فما جاءهم من الصفات عن املعصوم تلقوه بالقبول ، وقابلوه باملعرفة 

فة من ال تشبيه لذاته وال لصفاته ، وأن ما جاء مما أطلقه الشرع على واإلميان واإلقرار ، لعلمهم بأنه ص
اخلالق واملخلوق ال تشابه بينهم يف املعىن احلقيقي إذ صفات القدمي خبالف صفات احلادث ، وليس بني 

واهللا سبحانه وتعاىل قد أخرب أن يف اجلنة حلما ولبنا . صفاته وصفات خلقه إال موافقة اللفظ للفظ 
فإذا ) ١" (ليس يف الدنيا مما يف اآلخرة إال األمساء : " ا وماًء وحريرا وذهبا ، وقال ابن عباس وعسلً

كانت هذه املخلوقات الفانية ليست مثل هذه املوجودة ، مع اتفاقهما يف األمساء فاخلالق جل وعال أعظم 
  .مساء علوا ، وأعلى مباينة خللقه ، من مباينة املخلوق للمخلوق وإن اتفقت األ

_________  
ورواه ابن  ) . ٣٣٢ / ٦( » الترغيب والترهيب « رواه البيهقي بإسناد جيد كما قال املنذري يف ) ١(

وهذا سنده يف غاية الصحة « : وقال )  هـ ١٠٨ / ٢( » الفصل يف امللل والنحل « حزم أيضا يف 
  .» وهو حديث يف قطعة وكيع املشهورة 

)١/٦٤(  

  

اهللا سبحانه نفسه حيا عليما مسيعا بصريا ملكًا رؤوفًا رحيما ، ومسى بعض خملوقاته حيا وأيضا فقد مسى 
وبعضها عليما وبعضها مسيعا بصريا وبعضها رؤوفًا رحيما وليس احلي كاحلي ، وال العليم كالعليم ، وال 

  .م السميع كالسميع ، وال البصري كالبصري ، وال الرؤوف الرحيم كالرؤوف الرحي
   ] .٢٥٥: البقرة [ } اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم { : قال تعاىل 
   ] .٢٧: آل عمران [ } وتخرِج الْحي من الْميت وتخرِج الْميت من الْحي { : وقال تعاىل 
   ] .٨٣: سف يو[ } إِنه هو الْعليم الْحكيم { : وقال تعاىل 
   ] .٢٨: الذاريات [ } وبشروه بِغلَامٍ عليمٍ { : وقال تعاىل 
   ] .٥٨: النساء [ } إِنَّ اللَّه كَانَ سميعا بصريا { : وقال تعاىل 
   ] .٢: اإلنسان [ }  بصريا إِنا خلَقْنا الْإِنسانَ من نطْفَة أَمشاجٍ نبتليه فَجعلْناه سميعا{ : وقال تعاىل 
   ] .٦٥: احلج [ } إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَرُءوف رحيم { : وقال تعاىل 

)١/٦٥(  



  

} لَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص علَيكُم بِالْمؤمنِني رُءوف رحيم { : وقال 
   ] .١٢٨: توبة ال[ 

)١/٦٦(  

  

وليس بني صفة اخلالق واملخلوق مشاة ، إال يف اتفاق االسم ، وهذا كتاب اهللا من أوله إىل آخره ، 
وهذه سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا كالم الصحابة والتابعني وسائر األئمة ، قد دل ذلك 

رش ، فوق السماوات استوى على عرشه ، بائن من مبا هو نص أو ظاهر ، على أن اهللا سبحانه فوق الع
، عليم ال جيهل ، جواد ال يبخل ، حفيظ ال ينسى ، ) ٢(، بصري ال يرتاب ) ١(خلقه ، مسيع ال يشك 

، يتكلم ، ويبسط ، وينظر ، ويضحك ، ويفرح ، وحيب ، ) ٣(وال يسهو ، قريب ال يغفل ، وال يلهو 
فو ، ويغفر ، ويعطي ، ومينع ، ويرتل كل ليلة إىل السماء ويكره ، ويبغض ، ويسخط ، ويرحم ، ويع
وهو { : ملا سئل عن معىن هذه اآلية ) ٤(قال نعيم بن محاد . الدنيا ، كيف شاء ، وهو معهم أينما كانوا 

 متا كُنم نأَي كُمعخمتلط وليس معناه أنه) ٥(أنه ال خيفى عليه خافية بعلمه : معناها  ] ٤: احلديد [ } م 
باخللق ، فإن هذا ال توجبه اللغة ، وهو خالف ما أمجع عليه سلف األمة وأئمتها ، وخالف ما فطر اهللا 

عليه اخللق ، بل القمر آية من آيات اهللا ، من أصغر خملوقه ، وهو موضوع يف السماء ، وهو مع 
  . عليهم ومطلع املسافر واملقيم أينما كان ، فهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن

_________  
أي أن اهللا تبارك وتعاىل يسمع بسمع يليق جبالله وعظمته تبارك وتعاىل وال يعتريه شك يف مساعه ) ١(

  .كما هو شأن املخلوق إذ قد يشك يف السمع 
أيضا وكذا يف عقيدة  ) ٧٦ص ( لإلمام أمحد » السنة « هذه العبارة وسابقتها جاءت يف كتاب ) ٢(

 ما معناه - حفظه اهللا من شرور العباد -وأفاد شيخنا العالمة عبد احملسن العباد  ) . ٥ ص (احلازمي 
أي أن اهللا عز وجل يبصر ببصر يليق جبالله وعظمته تبارك وتعاىل : » بصري ال يرتاب « عن هذه العبارة 

  . وهللا املثل األعلى وهو مرته عن ما يعتري املخلوق من الريبة والتردد يف املرثي وعدم التمييز أحيانا
اللعب : اللهو «  ) : ٢٨٢ / ٤. ( ويف النهاية . أي أن اهللا ال يغفل وهي كبيان لنفي الغفلة أيضا ) ٣(

هلوت بالشيء أهلو هلوا وتلهيت به إذا لعبت به وتشاغلت وغفلت به عن غريه وأهلاه عن كذا أي : يقال 
  .» شغله 

على )  هـ ٢٢٨( طئ كثريا فقيه عارف بالفرائض مات سنة هو أبو عبد اهللا املروزي صدوق خي) ٤(



  .تقريب . الصحيح 
  .وسنده صحيح كما يف خترجيه )  خمتصره ٩٤ / ١ص ( ذكره الذهيب يف العلو ) ٥(

)١/٦٧(  

  

هو الْقَاهر و{ وأنه  ] ٤ - ٣: املعارج [ } تعرج الْملَائكَةُ والروح إِلَيه }{ ذي الْمعارِجِ { وأخرب أنه 
 بِريالْخ يمكالْح وهو هادبع قوهذا املعىن حق ) ١(وأن املالئكة خيافونه من فوقهم  ] ٨: األنعام [ } فَو

: البقرة [ } فَإِني قَرِيب { : على حقيقته ال حيتاج إىل حتريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة وقال 
وقال  ] ١٦: ق [ } توسوِس بِه نفْسه ونحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيد ونعلَم ما { : وقال  ] ١٨٦

ما { : وقال تعاىل ) ٢(» إن الذي تدعونه أقرب إىل أحدكم من عنق راحلته « : صلى اهللا عليه وسلم 
لَّا هو سادسهم ولَا أَدنى من ذَلك ولَا أَكْثَر إِلَّا هو معهم يكُونُ من نجوى ثَلَاثَة إِلَّا هو رابِعهم ولَا خمسة إِ

   ] .٧: اادلة [ } أَين ما كَانوا 
_________  

   ] .٥٠النحل [ يخافُونَ ربهم من فَوقهِم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ : قال تعاىل ) ١(
والذي تدعونه « : من حديث أيب موسى رضي اهللا عنه ولفظه  ) ٢٧٠٤( رواه مسلم يف صحيحه ) ٢(

  .» أقرب إىل أحدكم من عنق راحلة أحدكم 

)١/٦٨(  

  

فكل ما يف الكتاب والسنة من األدلة الدالة على قربه ومعيته ، ال ينايف ما ذكر من علوه وفوقيته ، فإنه 
" واردة يف ذلك كثرية جدا ، وذكرنا بعضها يف واألحاديث ال. سبحانه علي يف دنوه ، وقريب يف علوه 

، ويف الصحاح والسنن مجيعا ، وقد أشار النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أعظم ) ١" (االنتقاد الرجيح 
ويف ) ٢(» اللهم اشهد «  : -جمامعه يف حجة الوداع ، ويف آخر عمره إىل السماء ، يقول بإصبعه 

. وفيه أعظم داللة على علوه تعاىل فوق سبع مساوات ) ٣(ة الصحيحني قصة املعراج وهي متواتر
ما زالت األعم عرم وعجمهم ، ) : " ٤(وسؤال السائل كيف استوى وكيف نزل بدعة قال ابن قتيبة 

وقد مجع طائفة من العلماء يف هذا الباب ) ٥" (يف جاهليتها وإسالمها ، معترفة بأن اهللا يف السماء 
) ٩(لشيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٨" (الرتول " وكتاب ) ٧(للذهيب ) ٦" (العلو " كتاب : مصنفات منها 

.  
) ١٣" (عقيدة ابن قدامة " له و ) ١٢" (النونية " و ) ١١. (البن القيم ) ١٠" (االستواء " وكتاب 



الشيخ حممد فاخر اإلله آبادي ) ١٦(ورسالة ) ١٥(الشيخ حممد بن ناصر احلازمي ) ١٤(ورسالة 
" االنتقاد الرجيح " و ) ١٩(للشوكاين ) ١٨" (إجراء الصفات على ظاهرها " املكي ورسالة مث ) ١٧(
  .له عفا اهللا عنه إىل غري ذلك ) ٢١" (االحتواء " للعبد الفقري و ) ٢٠(

_________  
  .طبع يف لكهنو باهلند » االنتقاد الرجيح يف شرح االعتقاد الصحيح « ) ١(
  .من حديث جابر الطويل) شرح النووي  من ١٨٤ / ٨( رواه مسلم ) ٢(
   .١١٧حباشية ص  ) ٣( انظر التعليق اآليت رقم ) ٣(
وهو صدوق كما )  هـ ٢٧٦سنة ( هو اإلمام عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري الشهري مات ) ٤(

   ) .٥٠٣ / ٢( » ميزان االعتدال « يف 
   ) .١٦ص ( » خمتصر العلو « انظر ) ٥(
   .٢ م ط ١٩٦٨/  هـ ١٣٨٨، ونشرته املكتبة السلفية باملدينة املنورة وغريها وهو مطبوع ) ٦(
  ) . هـ ٧٤٨( هو اإلمام املؤرخ الشهري مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب مات سنة ) ٧(
  .مطبوع متداول » شرح حديث الرتول « كتاب ) ٨(
 كما وصفه العالمة حمب الدين اخلطيب -) ني وارث علم الصحابة والتابعني واألئمة املتبوع( وهو ) ٩(

 اإلمام أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم شيخ -»  ) ٣ص ( التوسل والوسيلة « رمحه اهللا يف مقدمة 
  ) . هـ ٧٢٨سنة ( اإلسالم ابن تيمية مات 

إذ هذا » ية اجتماع اجليوش اإلسالم« مل أقف على كتاب البن القيم ذا االسم ولعله يريد كتابه ) ١٠(
  .هو موضوعه واهللا أعلم

سنة ( وهو اإلمام الشهري صاحب الكتب القيمة العالمة حممد بن أيب بكر بن القيم اجلوزية ت ) ١١(
  ) . هـ ٧٥١

للشيخ أمحد بن إبراهيم الشرقي يف املكتب اإلسالمي ) توضيح املقاصد ( طبعت مع شرحها ) ١٢(
  .م ١٩٦٢/  هـ ١٣٨٢بريوت ، 

وابن قدامة هو موفق الدين . ، طبعت يف املكتب اإلسالمي ، بريوت » ملعة االعتقاد « اة املسم) ١٣(
وللشيخ حممد بن صاحل العثيمني شرح خمتصر نافع ) .  هـ ٦٣٠سنة ( عبد اهللا بن قدامة املقدسي مات 
  .للمعة االعتقاد ، طبع يف بريوت 

اب لسؤال وجه للشيخ عن عقيدته يف وهي رسالة قيمة طبعت يف اهلند على احلجر وهي جو) ١٤(
آيات من آيات الصفات وحنو ذلك وعن عقيدة شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب وضمن رسالته جل 

  .للذهيب » العلو للعلي الغفار « أقوال األئمة األعالم يف العلو مما يف كتاب 
ص ( » ثر الفقهاء احملدثني إحتاف النبالء املتقني بإحياء مآ« كما يف )  هـ ١٢٨٣سنة ( مات ) ١٥(

  .وهو من تالمذة وأصحاب الشوكاين  ) ٤١٩



 ٥٦ص ( » جهود خملصة يف خدمة السنة «  انظر -يف العقيدة السلفية » النجاة « وهي رسالة ) ١٦(
  .» جمموعة نور السنة « وقد طبعت يف باكستان مع ترمجتها باألردية كما يف ) . 
إحتاف « كما يف )  هـ ١١٦٤سنة ( د حياة السندي رمحه اهللا مات وهو من تالميذ الشيخ حمم) ١٧(

جمموعة نور السنة وقرة العني يف إثبات سنية « نقلًا عن ترمجته يف مقدمة كتابه  ) ٤٠٤ص ( » النبالء 
  .بالفارسية طبع يف باكستان » رفع اليدين 

« وهي مطبوعة ضمن »  السلف التحف يف مذهب« واملعروف له يف هذا الباب . مل أقف عليها ) ١٨(
  .» جمموعة الرسائل املنريية 

  ) . هـ ١٢٥٠سنة ( هو حممد بن علي بن حممد الشوكاين العالمة املفسر الشهري مات ) ١٩(
   .٥٧ص  ) ١( انظر التعليق السابق رقم ) ٢٠(
  .لعلها بالفارسية ويغلب على ظين أا مطبوعة باهلند ) ٢١(

)١/٦٩(  

  

هللا ، وال سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، وال عن أحد من السلف ، ال من الصحابة وليس يف كتاب ا
ومل يقل أحد منهم إن اهللا ليس يف . وال من التابعني ، وال عن أئمة الدين ، حرف واحد خيالف ذلك 

متصل به السماء ، أو أنه ليس على العرش ، أو أنه يف كل مكان ، وأنه ال داخل العامل وال خارجه ، وال 
  .، وال منفصل ، وأنه ال جتوز اإلشارة احلسيه إليه باألصابع ، وحنو هذا 

)١/٧٠(  

  

ومن ظن أن نصوص الصفات ال يعقل معناها ، وال يدرى ما أراد اهللا تعاىل ورسوله منها ، وظاهرها 
يلًا وتوجيها ال تشبيه ومتثيل ، واعتقاد ظاهرها كفر وضالل ، وإمنا هي ألفاظ ال معاين هلا وأن هلا تأو

: يعلمه إال اهللا ، وأا مبرتلة امل وكهيعص وظن أن هذه طريقة السلف ، ومل يكونوا يعرفون حقيقة قوله 
 } ةاميالْق موي هتضا قَبيعمج ضالْأَر{ : وقوله  ] ٦٧: الزمر [ } و يدبِي لَقْتا خمل دجسأَنْ ت كعنا مم
من . فهذا الظان . وحنو ذلك  ] ٥: طه [ } الرحمن علَى الْعرشِ استوى { : وقوله  ] ٧٥: ص [ } 

أجهل الناس بعقيدة السلف وأضلهم عن اهلدى ، وقد تضمن هذا الظن استجهال السابقني األولني ، من 
قههم فهما ، وأحسنهم املهاجرين واألنصار ، وسائر الصحابة ، وكبار الذين كانوا أعلم األمة علما وأف

والزم هذا الظن أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يتكلم بذلك وال يعلم . عملًا ، وأتبعهم سننا 
  .معناه ، وهو خطأ عظيم وجسارة قبيحة نعوذ باهللا منها 



)١/٧١(  

  

عهم وأئمة ما ورد عن الصحابة والتابعني وأتبا) ١(وقد مجع الشيخ حممد بن ناصر احلازمي يف رسالته 
احلديث واألئمة األربعة وعلماء الشافعية واحلنفية واملالكية واألشاعرة واملفسرين وغريهم ، يف مسألة 

وليس ذكرها ههنا بالتمام من مرادنا ، ) ٢] (مساواته [ علو الرب على خلقه ، وكونه على العرش فوق 
بفنؤمن بذلك ، ونثبت الصفة من غري حتديد وال تشبيه ، وإن ن عنها أمساع بعض اجلاهلني ) ٣(ت

  .املقصرين ، واستوحشت منها نفوس املتكلمني املعطلني 
 ٨٨: القصص [ } كُلُّ شيٍء هالك إِلَّا وجهه { : قال تعاىل " . الوجه " ومما صح به النقل من الصفات 

) ٤(وحديث الرتول » يلة إن اهللا يرتل إىل السماء الدنيا كل ل« : ويف الباب آيات وأحاديث منها ] 
رواه علي بن أيب طالب ، وابن مسعود ، وجبري بن مطعم ، وجابر بن عبد اهللا ، وأبو سعيد اخلدري ، 

  ) .٥(وخلق سواهم 
_________  

   .٥٨ص  ) ٥( سبق التعريف ا يف احلاشية رقم ) ١(
  .للذهيب » العلو « انظرها يف ) ٢(
   ) .٨٩٩ / ٢( عجم الوسيط انظر امل. أي نفرت منها أمساعهم ) ٣(
 ) ٣٤٨ / ١( » سنن الدارمي « متواتر ، فأما رواية علي بن أيب طالب ففي : حديث الرتول ) ٤(

وأما رواية ابن مسعود ففي . ورجاله ثقات إال أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه  ) ١٢٠ / ١( وأمحد 
وسنده  ) . ٣١٢ص ( جري واآل ) ٤٤٦ و ٤٠٣ و ٣٨٨ / ١( وأمحد  ) ٨٩( صحيح ابن خزمية 

وأما رواية جبري فرواها الدارمي يف  ) ٩٨ / ١٢( صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني كما يف اإلرواء 
 ) ٣١٧ص ( والبيهقي يف األمساء والصفات  ) ٨٨ص ( وابن خزمية يف التوحيد  ) ٣٤٧ / ١( السنن 
ده صحيح على شرط مسلم كما وسن ) ٣١٣ و ٣١٢ص ( واآلجري يف الشريعة  ) ٨١ / ٤( وأمحد 
والدارقطين  ) ١٢٧ص ( وأما رواية جابر ففي ابن خزمية يف التوحيد  ) . ١٩٨ / ٢( » اإلرواء « يف 
 ) ٢٢٣٢( وأما حديث أيب سعيد اخلدري فرواه أبو داود الطيالسي  ) . ٧ و ٦( » الرتول « يف 

والبيهقي يف  ) ٩٤ و ٤٣ و ٣٤ / ٣ و ٢٨٣ / ٢( وأمحد  ) ٦٤ - ٥٢( » الرتول « والدارقطين يف 
 - ٥٢( » الرتول « والدارقطين يف  ) ٧٥٨( وأما حديث أيب هريرة فرواه مسلم  ) . ٢ / ٣( السنن 
  .وغريهم  ) ٤٧٣٣ و ١٣١٥( وأبو داود  ) ٦٢
منهم رفاعة بن عرابة اجلهين وعقبة بن عامر اجلهين وعمر بن عبسة وعثمان بن أيب العاص الثقفي ) ٥(

للدارقطين » الرتول « أحاديثهم يف : انظر .  الدرداء وأبو سلمة جد عبد احلميد بن يزيد بن سلمة وأبو
« و  ) ١٩٩ - ١٩٥ / ٢( » إرواء الغليل « ختريج وحتقيق الشيخ الدكتور على ناصر الفقيهي و 



شرح حديث « ولشيخ اإلسالم ابن تيمية كتاب باسم  ) ٣١٣ - ٣٠٦ص ( لآلجري » الشريعة 
  .كما تقدم » رتول ال

)١/٧٢(  

  

خيلو العرش عند الرتول ، أو ال خيلو ، فقد أتى بقول مبتدع ، ورأي خمترع ، وكل ما : ومن قال 
وصف به الرسول ربه من األحاديث الصحاح ، اليت تلقاها أهل املعرفة بالقبول ، وجب اإلميان به 

وقوله ) . ١(متفق عليه »  من أحدكم براحلته هللا أشد فرحا بتوبة عبده« . كقوله صلى اهللا عليه وسلم 
« : وقوله ) ٢(رواه الشيخان » يضحك اهللا تعاىل إىل رجلني ، يقتل أحدمها اآلخر ، فيدخالن اجلنة « : 

رواه البخاري ومسلم » فينادي بصوت « : وقوله ) ٣(متفق عليه » حىت يضع رب العزة فيها قدمه 
متفق عليه إىل أمثال هذه األحاديث ، ) ٥(»  ، فإن اهللا قبل وجهه فال يبصق قبل وجهه« : وقوله ) ٤(

  .اليت خيرب فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ربه فيما خيرب به 
_________  

للّه « :  بلفظ - رضي اهللا عنه - من حديث أنس بن مالك - كما قال املصنف -متفق عليه ) ١(
 فتح ١٠٢ / ١١( البخاري » بعريه وقد أضلّه يف أرض فالة أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على 

( وجاء يف مسلم » إذا استيقظ على بعريه « ولكن وقع يف األخري  ) ٢٧٤٧( ومسلم ) الباري 
للّه أشد فرحا بتوبة عبده املؤمن من رجل يف أرض دوية مهلَكة معه راحلته عليها طعامه «  ) : ٢٧٤٤

ذهبت فطلبها حىت أدركه العطش مث قال أرجع إىل مكاين الذي كنت فيه وشرابه فنام فاستيقظ وقد 
فأنام حىت أموت فوضع رأسه على ساعده فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه فاللّه 

« ويظهر أن السياق حلديث مسلم يدل على » أشد فرحا بتوبة العبد املؤمن من هذا براحلته وزاده 
 - ٦٣ / ١٧( حكاه عياض انظر شرح النووي ملسلم » استيقظ « خاري وليس كما يف الب» سقط 
  .» شرح النووي « موضع اهلالك كما يف : الفالة اخلالية ، ومهلكَة : دوية  ) ٦٤
  .عن أيب هريرة  ) ١٨٩٠( ومسلم )  فتح ٣٩ / ٦( متفق عليه البخاري ) ٢(
  . حديث أنس بن مالك من ) ٢٨٤٨( ومسلم )  فتح ٥٩٤ / ٨٠( البخاري ) ٣(
( من حديث أيب سعيد اخلدري يف الشفاعة واحلديث رواه مسلم )  فتح ٤٥٣ / ١٣( البخاري ) ٤(

» وقع «  ) : ٤٦٠ / ١٣( » الفتح « وقال احلافظ يف . » فينادي بصوت « ولكن ليس فيه  ) ٢٢٢
  .»  البناء للمجهول مضبوطا لألكثر بكسر الدال ويف رواية أيب ذر ذكر بفتحها على« فينادي 

:  ولفظه - رضي اهللا عنهما -من حديث ابن عمر  ) ٥٤٧( ومسلم )  فتح ٥٠٩ / ١( البخاري ) ٥(
واعلم أن كون اهللا « . » إذا كان أحدكم يصلي فال يبصق قبل وجهه فإن اهللا قبل وجهه إذا صلى « 



ق خملوقاته فإنه مع ذلك واسع حميط بني يدي املصلي قبل وجهه ال ينايف العلو وكونه على العرش فو
وقد أخرب أنه حيثما توجه العبد فإنه مستقبل وجه اهللا عز وجل بل هذا شأن خملوقه احمليط . بالعامل كلّه 

مبا دونه ، فإن كل خط خيرج من املركز إىل احمليط يستقبل سافلها احملاط ا بوجهه من مجيع اجلهات 
انتهى من شرح الواسطية »  حميط وهو حميط وال حياط به واجلوانب فكيف بشأن من هو بكل شيء

   ) .١١٦ص ( » صحيح الترغيب « كما يف  ) ٢١٣ - ٢٠٣ص ( للشيخ زيد الفياض 

)١/٧٣(  

  

 أهل السنة واجلماعة ، يؤمنون به من غري حتريف ، وال تعطيل ، وال تكييف ، وال الفرقة الناجيةفإن 
األمة ، كما أن األمة املرحومة هي الوسط يف األمم ، فهم وسط وهؤالء هم الوسط يف فرقة ) ١(متثيل 

بني أهل التعطيل اجلهمية ، وأهل التمثيل املشبهة ، كما أم وسط يف باب ) ٢(األمة يف باب الصفات 
  .بني املعتزلة واملرجئة ) ٤(تعاىل بني احلرورية والقدرية ، ويف باب أمساء اإلميان والدين ) ٣(أفعاله 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني الرافضة واخلوارج ) ٥(اب ويف أصح
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
_________  

   .٣٤حباشية ص  ) ٥ - ١( انظر التعليقات : عريف ا مضى الت) ١(
ألم يثبتون هللا ما جاء يف كتابه وما ثبت عن رسوله صلى اهللا عليه وسلم من أمساء وصفات إثباتا ) ٢(

 - تبارك وتعاىل -حقيقيا يليق جبالله وعظمته تبارك وتعاىل مع نفي املماثلة واملشاة بني اخلالق 
همية الذين عطلوا الصفات ونفوها عن الرب ، وخالفا للمشبهة الذين أثبتوا واملخلوق خالفا للج

أتباع جهم بن : واجلهمية  . - تعاىل اهللا عن رأي الفريقني -الصفات مع الغلو حىت قالوا بالتجسيم 
وأول من قال بالتجسيم مقاتل بن  . ٤٥حباشية ص  ) ١( انظر التعليق املاضي رقم ( صفوان املبتدع 

أفرط «  : - رمحه اهللا تعاىل - قال أبو حنيفة - كذبه غري واحد من احلفاظ -مان اخلراساين املفسر سلي
 حىت جعله مثل - يعين يف اإلثبات -إنه تعاىل ليس بشيء وأفرط مقاتل : جهم يف نفي التشبيه حىت قال 

   ) .١٧٣ / ٤( » ميزان االعتدال « انظر » خلقه 
فعال فأهل السنة وسط بني اجلربية والقدرية وليس بني احلرورية والقدرية وفيما يتعلق باأل: قلت ) ٣(

تصحيف من الناسخ أو سبق قلم من املؤلف والعبارة مقتبسة من الواسطية وفيها ما » احلرورية « لعل 
وأهل السنة واجلماعة يثبتون أن العباد فاعلون حقيقة ال جمازا وأن اهللا خالقهم . واهللا أعلم . رجحته 

وخالق أفعاهلم ، ويثبتون للعبد االختيار واملشيئة ومها تابعان ملشيئة اهللا تعاىل كما سيأيت يف فصل خاص 



إن العبد جمبور على فعله وحركاته وأفعاله كحركة : وأما اجلربية فيقولون . للمؤلف إن شاء اهللا 
قة وليس للعبد قدرة وال إرادة ، املرتعش والعروق النابضة وإضافتها إىل اخللق جماز واهللا هو الفاعل حقي

وعلى نقيضهم القدرية يقولون إن أفعال العباد ومعاصيهم مل تدخل حتت قضاء اهللا وقدرته كما سيأيت 
أتباع : القدرية . أيضا ، فلهذا كان أهل السنة وسطا بني الفريقني فما قالوا باجلرب وما كذبوا بالقدر 

( » لوامع األنوار «  وانظر - ٤٥حباشية ص  ) ١( عليق رقم  وسبق بيان حاله يف الت-جهم بن صفوان 
مسوا بذلك لتكذيبهم بالقدر وأول من قال بالقدر بالبصرة معبد اجلهين ، كما : والقدرية  ) ٩٠ / ١

و  ) ٢٦٢ / ١( » التقريب « ومعبد صدوق يف نفسه مبتدع كما يف  ) . ٨( روى مسلم يف صحيحه 
وأول من نطق يف القدر رجل من أهل العراق يقال له « : وقال األوزاعي  ) . ١٤١ / ٤( » امليزان « 

« رواه اآلجري يف » سوسن كان نصرانيا فأسلم مث تنصر فأخذ منه معبد اجلهين وأخذ غيالن عن معبد 
وغيالن هو ابن أيب غيالن  ) . ١٣٩٨( » شرح االعتقاد « والاللكائي يف  ) ٢٤٣ص ( » الشريعة 

   ) .٣٣٨ / ٣( ر ضال مسكني كما يف امليزان املقتول يف القد
ألن أهل السنة يعتقدون أن اإلميان قول باللسان واعتقاد باجلنان وعمل باألركان يزيد بالطاعة ) ٤(

وينقص باملعصية ، ومن أتى كبرية يسمى مؤمنا فاسقا بكبريته ويف اآلخرة حتت مشيئة ربه إن شاء غفر 
خالفا للخوارج واملعتزلة حيث . اء عذبه بقدر ذنوبه ومآله إىل اجلنة له وأدخله اجلنة ألول مرة وإن ش

يرون أن الدين واإلميان قول وعمل واعتقاد ولكن ال يزيد وال ينقص ، ومن أتى كبرية كفر عند 
وصار فاسقا عند املعتزلة يف مرتلة بني املرتلتني ال مؤمن وال كافر ويف اآلخرة فهو ) اخلوارج ( احلرورية 

إن اإلميان « : خملد يف النار ال خيرج بشفاعة وال بغري شفاعة عندمها وخالفا للمرجئة الذين يقولون خالد 
فلم يدخلوا العمل باألركان يف مسمى اإلميان فقالوا ، ال يضر مع » إقرار باللسان وتصديق باجلنان 

 فما بعدها ٣٧٣حاوية ص انظر شرح الط( اإلميان معصية ، وإميان أفسق الناس كإميان أتقاهم وأكملهم 
 ضعفه -أتباع عمرو بن عبيد : واملعتزلة  ) . ٥٠٣ص ( « الكواشف اجللية عن معاين الواسطية » و « 

 امليزان - من غالة املعتزلة -وواصل بن عطاء  ) ٢٧٤ / ٣(  انظر امليزان -غري واحد وتركه بعضهم 
 يف أوائل - رمحه اهللا -د موت احلسن البصري ومسوا باملعتزلة ألم اعتزلوا اجلماعة بع ) ٣٢٩ / ٤( 

( « شرح الطحاوية » انظر . أولئك املعتزلة : املائة الثانية وكانوا جيلسون معتزلني فيقول قتادة وغريه 
سموا بذلك ألم أخروا العمل عن : واملرجئة  ) . ٧٢ / ١( « لوامع األنوار البهية » و  ) ٥٨٨ص 

» وأول من قال باإلرجاء غيالن بن أيب غيالن كما يف  ) ١٩ص ( «  بني الفرق الفرق» اإلميان كما يف 
املقتول . . . »  ) : ٣٣ / ٣( « امليزان » ، وغيالن قال فيه الذهيب يف  ) ١٣٩ / ١( « امللل والنحل 

الذين : األول : واملرجئة ثالثة أصناف كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية . « يف القدر ضال مسكني 
. يقولون اإلميان جمرد ما يف القلب ، مث من هؤالء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق املرجئة 

تصديق القلب : الثالث . من يقول هو جمرد قول اللسان ، وهذا ال يعرف ألحد قبل الكالمية : الثاين 
   ) .٤٢٢ / ١( « األنوار لوامع » انظر . وقول اللسان وهذا هو املشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم 



ألن أهل السنة حيبون مجيع الصحابة ويعرفون لكل حقّه وفضله وهم أكمل األمة إسالما وإميانا ) ٥(
محمد رسولُ اهللا والَّذين معه أَشداُء علَى : وعلما وعمال ، وقد رضي اهللا عنهم ورضوا عنه وقال تعاىل 

نياُء بمحأَثَرِ الْكُفَّارِ ر نم هِموهجي وف ماهيما سانورِضاهللا و نلًا مونَ فَضغتبا يدجا سكَّعر ماهرت مه
 ودجوأما الرافضة فقد غلوا يف أمري املؤمنني علي بن أيب طالب وغلوا يف أهل  ) ٢٩: الفتح . . . ( الس

. هللا صلى اهللا عليه وسلم وكفروهم ومن واالهم البيت ونصبوا العداء جلماهري صحابة رسول ا
« انظر . واخلوارج كفروا عليا وعثمان ومن واالمها ، فأهل السنة وسط بني الفريقني وللّه احلمد واملنة 

ص ( » عقيدته « قال اإلمام أبو جعفر الطحاوي يف  ) . ٥٠٧ - ٥٠٥ص ( » الكواشف اجللية 
 اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال نفرط يف حب أحد منهم ، وال وحنب أصحاب رسول« ) :  شرحها ٥٢٨

نتربأ من أحد منهم ، ونبغض من يبغضهم وبغري اخلري يذكرهم ، وال نذكرهم إال خبري ، وحبهم دين 
والرافضة مسوا بذلك ألم رفضوا زيد بن علي . » وإميان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان 

معاذ اهللا نتوالمها ونربأ ممن :  فقال - رضي اهللا عنهما -يخني أيب بكر وعمر حينما قالوا له يتربأ من الش
 حىت زعم أنه كان نبيا مث غال فيه - رضي اهللا عنه -وأول من قال بالرفض وغال يف علي . تربأ منهما 

 - كان يهوديا فأسلم إلفساد الدين يف عهد عثمان رضي اهللا عنه -حىت زعم أنه إله عبد اهللا بن سبأ 
واخلوارج مسوا بذلك  ) . ١٧٤ / ١( » وامللل والنحل «  ) ٢٣٥ص ( » الفرق بني الفرق « انظر 

 ١( » امللل والنحل «  وعدم قبوهلم التحكيم انظر - رضي اهللا عنه -خلروجهم على أمري املؤمنني علي 
   ) .٨٦ / ١( » لوامع األنوار البهية « و  ) ١١٤/ 

)١/٧٤(  

  

  فصل
تعلَم ما في نفِْسي ولَا { : . . . قال تعاىل " النفس " لقرآن ، وصح ا النقل من الصفات ومما نطق ا ا

 فِْسكي نا فم لَم١١٦: املائدة . . . [ } أَع. [   
   ] .١٢: األنعام . . . [ } كَتب علَى نفِْسه الرحمةَ { : . . . وقال تعاىل 
   ] .٤١: طه [ } ك لنفِْسي واصطَنعت{ : وقال تعاىل 

أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه حني يذكرين : يقول اهللا تعاىل « : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إىل غري ذلك من ) ١(» فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم 

  .األدلة 
  .» ما أراد ) ٣(ويوعيها ) ٢(صابع الرمحن يقلبها كيف يشاء وقلوب العباد بني إصبعني من أ« 

   ] .٢٢: الفجر [ } وجاَء ربك والْملَك صفا صفا { : وأن اهللا تعاىل جييء يوم القيامة كما قال 



 ١٦: ق [ } يد ونحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِ{ : . . . وأن اهللا يقرب من خلقه ، كيف شاء كما قال 
. [  

_________  
   ) .٢٦٧٥( ومسلم )  فتح ٣٨٤ / ١٣( البخاري : متفق عليه من حديث أيب هريرة ) ١(
من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه  ) ٢٦٥٤( رواه مسلم ) ٢(

 كقلب واحد يصرفه كيف يشاء إن قلوب بين آدم كلها بني إصبعني من أصابع الرمحن« : وسلم يقول 
 «.  
  .وعاه يعيه حفظه ومجعه كأوعاه فيهما  ) : ٤٠٣ / ٤( » القاموس احمليط « أي جيمع فيها ويف ) ٣(

)١/٧٥(  

  

، والقدم ) ٥(، والشمال ) ٤(، واإلصبع ) ٣(، والكف ) ٢(، واليمني ) ١(اليد : ومن صفاته سبحانه 
، ) ١٢(، واإلتيان ) ١١(، والرتول ) ١٠(، والعني ) ٩(فس ، والن) ٨(، والوجه ) ٧(، والرجل ) ٦(

، ) ١٨(، واجلنب ) ١٧(، واحلقو ) ١٦(، والساق ) ١٥(، والقول ) ١٤(، والكالم ) ١٣(وايء 
) ٢٤(، والضحك ) ٢٣(، والبعد ) ٢٢(، والقرب ) ٢١(، والقوة ) ٢٠(، واالستواء ) ١٩(والفوق 

) ٣٠(، والغضب ) ٢٩(، والرضا ) ٢٨(، واملقت ) ٢٧(الكره ، و) ٢٦(، واحلب ) ٢٥(، والتعجب 
) ٣٦(، واملشيئة ) ٣٥(، واإلرادة ) ٣٤(، والقدرة ) ٣٣(، واحلياة ) ٣٢(، والعلم ) ٣١(، والسخط 
فأدلة . ، إىل غري ذلك مما نطق به الكتاب والسنة ) ٣٩(، والفرح ) ٣٨(، واملعية ) ٣٧(، والفوق 

  .ذلك مذكورة فيها 
ذه الصفات ، تساق مساقا واحدا ، وجيب اإلميان ا على أا صفات حقيقية ، ال تشبه صفات فكل ه

  .املخلوقني ، وال ميثل ، وال يعطل ، وال يرد ، وال جيحد ، وال يؤول بتأويل خيالف ظاهره 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..   

_________  
  .هللا تبارك وتعاىل » اليدين « مضى ذكر األدلة على إثبات ) ١(
  .ذه الصفحة  ) ٥( انظر التعليق رقم  ) ١٨٢٧( صحيح مسلم » كلتا يديه ميني « ملا ثبت أن ) ٢(
فتربو يف كف الرمحن . . . « :  مرفوعا يف فضل الصدقة - رضي اهللا عنه -ملا جاء عن أيب هريرة ) ٣(
)  فتح الباري ٤١٥ / ١٣ و ٢٧٨ / ٣( واحلديث رواه البخاري أيضا  ) ١٠١٤( رواه مسلم  . »

  .» الكف « وليس فيه ذكر 
   .٦٩حباشية ص  ) ٢(  ورقم ٤٨حباشية ص  ) ١( انظر التعليقني السابقني رقم ) ٤(



يه اثنتان كما قال اتفق أهل السنة واجلماعة على إثبات اليد صفة هللا ، واتفقوا أيضا على أن يد) ٥(
 -ص . . . ( ملا خلقت بيدي : . . . ، وقوله  ) ٦٤ -املائدة . . . ( بل يداه مبسوطتان : . . . تعاىل 
املقسطون على منابر من نور عن ميني الرمحن ، « : وصح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  ) . ٧٥

واختلفوا يف إطالق الشمال على . » لوا وكلتا يديه ميني ، الذين يعدلون يف أهليهم وحكمهم وما و
قولني أصحهما اجلواز وهو قول اإلمام عثمان بن سعيد الدارمي والقاضي أيب يعلى واإلمام ابن جرير 

وحجتهم األحاديث . فيما يظهر من تفسريه سورة الزمر ، ومن املتأخرين اإلمام حممد بن عبد الوهاب 
 إىل عدم جواز ذلك وهو قول إمام األئمة ابن خزمية وذهب آخرون. اليت ورد فيها ذكر الشمال 

وزعم بعضهم أن هذا احلديث معارض » وكلتا يديه ميني « واحتج هؤالء حبديث . واخلطايب والبيهقي 
ألحاديث الشمال وهو أقوى منها والتحقيق أنه ال تعارض بينها ، قال العالمة اجلليل الشيخ عبد العزيز 

ويف هذا إثبات الصفات وأنه سبحانه له ميني « : تعليقه على كتاب التوحيد  يف - رمحه اهللا -بن باز 
ومشال ، وأن كلتا يديه ميني ، كما يف احلديث اآلخر ، ومسى إحدامها ميينا واألخرى مشاال من حيث 

  .» االسم ، ولكن من حيث املعىن والشرع كلتامها ميني وليس يف شيء منهما نقص 
   .٦٥حباشية ص  ) ٣( انظر التعليق رقم ) ٦(
   ) .٢٨٤٦( وصحيح مسلم )  فتح ٥٩٥ / ٨( انظر صحيح البخاري ) ٧(
   ] .٢٧: الرمحن [ قال تعاىل ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ ) ٨(
  .انظر آيات هذا الفصل عند املؤلف ) ٩(
أنه أعور وأن اهللا « لم أمته من الدجال جاء يف احلديث الذي حيذر به النيب صلى اهللا عليه وس) ١٠(

   ) .٢٩٣٣( وصحيح مسلم  ) ٩١ / ١٣( انظر صحيح البخاري . » ليس بأعور 
   .٦٤حباشية ص  ) ١( مضى الكالم عليه مفصال تعليق رقم ) ١١(
   ] .٢١٠: البقرة . [ . . هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ يأْتيهم اهللا في ظُلَلٍ من الْغمامِ : قال تعاىل ) ١٢(
   ] .٢٢: الفجر [ وجاَء ربك والْملَك صفا صفا : قال تعاىل ) ١٣(
  .سيأيت الكالم عليه مفصال يف الفصل القادم ) ١٤(
   ] .٤: األحزاب [ واللَّه يقُولُ الْحق وهو يهدي السبِيلَ : . . . قال تعاىل ) ١٥(
 يف - رضي اهللا عنه -حديث أيب سعيد اخلدري )  فتح ٤٢١ / ١٣( خاري انظر صحيح الب) ١٦(

   ) .١٨٣( وانظر صحيح مسلم » فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن . . . « الرؤية إذ فيه 
 ) . [ ٤١٧ / ١( والنهاية  ) ٣٢٠ / ٤القاموس احمليط ( اإلزار أو معقده : احلَقْو يف اللغة ) ١٧(

ح  ) ٥٧٩ / ٨: فتح الباري . ( البخاري ذكر بأن الرحم أخذت حبقو الرمحن فاحلديث يف صحيح 
  ] . ويف هذا غنية ٤٨٣٠

واتبِعوا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم من قَبلِ أَنْ يأْتيكُم الْعذَاب بغتةً وأَنتم لَا : قال تعاىل ) ١٨(
واألئمة يف  ] . ٥٦ ، ٥٥: الزمر [  نفْس يا حسرتا علَى ما فَرطْت في جنبِ اهللا تشعرونَ أَنْ تقُولَ



يف حق : والثاين . يف طاعة اهللا تعاىل : أحدها : على مخسة أقوال » يف جنب اهللا « : تفسري قوله تعاىل 
فيكون املعىن .  قرب اهللا وجواره يف: واخلامس . يف ذكر اهللا : والرابع . يف أمر اهللا : والثالث . اهللا 

وهلذا ال تصلح هذه اآلية وحدها إلثبات أن . عندهم على ما فرطت يف طلب قرب اهللا تعاىل وهو اجلنة 
وقد قال اإلمام الدارمي يف . من الصفات ألن اآلية ما سيقت لذلك ومل يفسرها أحد بذلك » اجلنب « 
إمنا تفسريها عندهم حتسر الكفار على ما «  ) :  عقائد السلف٥٤٠ص ( » الرد على املريسي « 

فرطوا يف اإلميان والفضائل اليت تدعو إىل ذات اهللا تعاىل واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء اهللا ، 
فهذا تفسري اجلنب عندهم ، فمن أنبأك أم قالوا جنب من اجلنوب فإنه جيهل هذا املعىن كثري من العوام 

وانظر تفسري « الكذب جمانب لإلميان »  : - رضي اهللا عنه -م وقد قال أبو بكر فضال عن علمائه
   ) .٣٩٤ / ٦. ( « جمموع الفتاوى » و  ) ١٩٢ / ٧( « زاد املسري » و  ) ١٣ / ٢٥( الطربي 

: النحل [ . . . كما قال تعاىل عن املالئكة يخافُونَ ربهم من فَوقهِم . نؤمن بأن اهللا فوق خلقه ) ١٩(
  .وقد تقدمت األدلة التفصيلية على علو اهللا على خلقه وهذا مما أمجع عليه سلف األمة  ] ٥٠
  .تقدمت مباحثه مفصلة ) ٢٠(
   ] .٥٨: الذاريات [ إِنَّ اهللا هو الرزاق ذُو الْقُوة الْمتني : قال تعاىل ) ٢١(
   ] .١٨٦: البقرة . . . [ ني فَإِني قَرِيب وإِذَا سأَلَك عبادي ع: قال تعاىل ) ٢٢(
إذ هذا الوصف مما ال دليل عليه يف الكتاب والسنة بل خيالف قوله » البعد « ال يوصف اهللا بـ ) ٢٣(

« : ولعل املؤلف أراد العلو عندما ذكر القرب وقد سبق أن قال املؤلف . . . فَإِني قَرِيب : . . . تعاىل 
تاب والسنة من األدلة الدالة على قربه ومعيته ال ينايف ما ذكره من علو وفوقيته فإنه فكل ما يف الك

  .» سبحانه علي يف دنوه وقريب يف علُوه 
يضحك اهللا إىل رجلني يقتل أحدمها اآلخر يدخالن اجلنة يقاتل هذا « : قال صلى اهللا عليه وسلم ) ٢٤(

 ) ١٨٦٧( ومسلم )  فتح ٣٩ / ٦( البخاري »  على القاتل فيستشهد يف سبيل اهللا فيقتل مث يتوب اهللا
   .- رضي اهللا عنه -كالمها عن أيب هريرة 

( رواه البخاري » عجِب اهللا من قوم يدخلون اجلنة يف السالسل « : قال صلى اهللا عليه وسلم ) ٢٥(
  ) . فتح ١٤٥ / ٦
ا من يرتد منكُم عن دينِه فَسوف يأْتي اهللا بِقَومٍ يحبهم ويحبونه أَذلَّة يا أَيها الَّذين آمنو: قال تعاىل ) ٢٦(

 رِينلَى الْكَافع ةزأَع نِنيمؤلَى الْم٥٤: املائدة . . . [ ع. [   
   ] .٤٦: التوبة . . . [ ولَكن كَرِه اهللا انبِعاثَهم فَثَبطَهم : . . . قال تعاىل ) ٢٧(
   ] .٣: الصف [ كَبر مقْتا عند اهللا أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ : قال تعاىل ) ٢٨(
   ] .١٨: الفتح . . . [ لَقَد رضي اهللا عنِ الْمؤمنِني إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة : قال تعاىل ) ٢٩(
   ] .١٣: املمتحنة . . . [  أَيها الَّذين آمنوا لَا تتولَّوا قَوما غَضب اهللا علَيهِم يا: قال تعاىل ) ٣٠(
   ] .٨٠: املائدة . . . [ لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سخطَ اهللا علَيهِم : . . . قال تعاىل ) ٣١(



   ] .٥: العلق [ نَ ما لَم يعلَم علَّم الْإِنسا: قال تعاىل ) ٣٢(
   ] .٢٥٥: البقرة . . . [ اهللا لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم : قال تعاىل ) ٣٣(
   ] .١: امللك [ تبارك الَّذي بِيده الْملْك وهو علَى كُلِّ شيٍء قَدير : قال تعاىل ) ٣٤(
   ] .١٠٧: هود [ نَّ ربك فَعالٌ لما يرِيد إِ: . . . قال تعاىل ) ٣٥(
   ] .٧٣: آل عمران . . . [ قُلْ إِنَّ الْفَضلَ بِيد اهللا يؤتيه من يشاُء : . . . قال تعاىل ) ٣٦(
   .٧١حباشية ص  ) ٩( رقم : انظر التعليق ) ٣٧(
وليعلم  ] . ٤: احلديد [ م واللَّه بِما تعملُونَ بصري وهو معكُم أَين ما كُنت: . . . قال تعاىل ) ٣٨(

 كما ذكر أهل التفسري ، وقد مضى - ال معية الذات -القارئ أن هذه املعية هي معية العلم واإلحاطة 
  .قول نعيم بن محاد وبيان املصنف ملعىن املعية فلرياجع 

   .٦٥حباشية ص  ) ١( انظر التعليق رقم ) ٣٩(

)١/٧٦(  

  

: " بن أيب طالب ) ١(وقال علي . وأمجع أئمة السلف املقتدى م من اخللف على أنه غري خملوق 
) ٣(وروي حنوه عن ابن مسعود ) ٢" (القرآن ليس مبخلوق ولكنه كالم اهللا ، منه بدأ ، وإليه يعود 

وأن هذا القرآن وأن اهللا تكلم به حقيقة ، ) ٥(وسفيان ابن عيينة ) ٤(وابن عباس وعمرو بن دينار 
  ) .٦(الذي أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم هو كالم اهللا حقيقة ، ال كالم غريه 

وال جيوز إطالق القول بأنه حكاية عن كالم اهللا ، أو عبارة عنه ، بل إذا قرأه الناس ، أو كتبوه 
 يضاف إىل من قاله مبتدئا باملصاحف ، مل خيرج بذلك أن يكون كالم اهللا سبحانه حقيقة ، فإن الكالم إمنا

  ) .٧(ال إىل من قاله مبلغا مؤديا 
فمن زعم أن القرآن خملوق فهو جهمي كافر ، ومن زعم أنه كالم اهللا ووقف ومل يقل ليس مبخلوق فهو 
أخبث من القول األول ، ومن زعم أن ألفاظنا وتالوتنا له خملوقة والقرآن كالم اهللا فهو جهمي ، وقد 

عليه السالم تكليما منه إليه ، وناوله التوراة من يده إىل يده ، ومل يزل عز وجل متكلما كلم اهللا موسى 
)٨. (  

_________  
سنة ( ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وزوج ابنته أمري املؤمنني أحد العشرة املبشرة مات ) ١(

  .انظر التقريب )  هـ ٤٠
 أنزله من لدنه ليس هو كما تقول اجلهمية أنه خلق يف اهلواء أي أن اهللا هو املتكلم به ، وهو الذي) ٢(

فإنه يسرى به يف آخر الزمان من املصاحف والصدور » إليه يعود « وأما . أو غريه وبدأ من عند غريه 



« انظر . فال يبقى يف الصدور منه كلمة وال يف املصاحف منه حرف ، ورفع القرآن من أشراط الساعة 
   ) .٢٥ص ( » املناظرة يف العقيدة الواسطية « و  ) ٥٣٣ص ( » عن معاين الواسطية الكواشف اجللية 

  .، تقريب )  هـ ٣٣ أو ٣٢سنة ( من كبار العلماء من الصحابة مناقبه جمة مات ) ٣(
روى . [ ، تقريب )  هـ ١٢٦( هو املكي أبو حممد األثرم اجلُمحي موالهم ، ثقة ثبت مات سنة ) ٤(

 ، واألثر ٣٤٤ ، ويف رده على اجلهمية ح ١٤٩ح  ) ٣٣٠ص (  يف رده على املريسي األثر الدارمي
  ] .صحيح 

الكويف مث املكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة إال أنه تغري حفظه بأخرة وكان رمبا دلس لكن عن ) ٥(
مرو احملفوظ عنه عن ع. [ ، تقريب )  هـ ١٩٨( الثقات وكان أثبت الناس يف عمرو بن دينار مات 

   ] .٣٣١بن دينار يف هذا األثر ، انظر تعليقي على رد الدارمي ص 
أدركت « : قول عمرو بن دينار  ) ٢٥ص ( » مناظرته يف الواسطية « ذكر شيخ اإلسالم يف ) ٦(

اهللا اخلالق وما سواه خملوق إال القرآن فإنه كالم اهللا غري خملوق منه بدأ : الناس منذ سبعني سنة يقولون 
  .» عود وإليه ي

   ) .١٣ - ١٢ص ( » العقيدة الواسطية « الفقرة كلها بنصها يف ) ٧(
وأما املناولة فال دليل عليها من الكتاب  ) . ٧٦ص ( ألمحد » السنة « قارن هذه الفقرة بـ ) ٨(

 ورمبا - رواية اإلصطخري -ألمحد » السنة « والسنة ، ولعل املصنف اقتبس هذه العبارة أو نقلها من 
 - ١٢٤ / ١ مقدمة املسند حتقيق أمحد شاكر -الوجه ذكر الذهيب أن رسالة اإلصطخري فيها نظر هلذا 

ولعل هذه العبارة أقحمت يف كتاب اإلمام أمحد ألنه توجد رواية من غري اإلصطخري وال توجد فيها 
إلمام املدخل إىل مذهب ا« والتعليق على  ) ٤٤ص ( » شذرات البالتن « الكلمات املستغربة راجع 

للدكتور عبد اهللا التركي ومن كتابه استفدنا وعسى أن أحقق القول يف األمر إن  ) ٤٤ص ( » أمحد 
   ) ] .٣٠٣ / ١١( » سري أعالم النبالء « جزم احلافظ الذهيب بوضع الرسالة يف كتابه . [ شاء اهللا 

)١/٧٧(  

  

. عاين ، وال املعاين دون احلروف والقرآن كالم اهللا ، حروفه ومعانيه ، ليس كالمه احلروف دون امل
بأن اهللا تعاىل كلم موسى ، فكان الكالم من اهللا ، واالستماع من موسى ، ) ١(واحتج أمحد بن حنبل 

وروى الترمذي  ] . ١٣: السجدة [ اآلية . . . } ولَكن حق الْقَولُ مني { : . . . وبقوله عز وجل 
إنكم لن تتقربوا إىل اهللا عز وجل « : ى اهللا عليه وسلم قال أن النيب صل) ٢(عن خباب بن األرت 

  ) .٣(» القرآن : بأفضل مما خرج منه ، يعين 
_________  



  .، تقريب )  هـ ٢٤١سنة ( الثقة احلافظ الفقيه احلجة أحد األئمة مات ) ١(
 هـ ٣٧سنة (  مات - رضي اهللا عنه -من السابقني إىل اإلسالم وكان يعذب يف اهللا وشهد بدرا ) ٢(
  .، تقريب ) 
يف » حتفة األشراف « مل أره يف الترمذي من حديث خباب بن األرت وكذا مل يذكر احلديث يف ) ٣(

قال : هو عن زيد بن أرطاة عن جبري بن نفري قال  ) ٣٠٧٩( والذي رواه الترمذي . ترمجة خباب 
وهو »  بأفضل مما خرج منه يعين القرآن إنكم لن ترجعوا إىل اهللا« : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 ٣٠٧٩( وروى الترمذي  ) ٥٥٦ / ٢( » فيض القدير « وانظر  ) ٣٠٧٨( مرسل كما قال الترمذي 
وما تقرب العباد إىل اهللا عز وجل مبثل . . . « عن أيب أمامة رفعه  ) ٢٥٦ / ٦ و ٢٦٨ / ٥( وأمحد ) 

حديث غريب ال نعرفه إال من هذا « :  وقال الترمذي »ما خرج منه ، قال أبو النضر يعين القرآن 
« بكر قال فيه الذهيب : قلت . » الوجه وبكر ابن خنيس قد تكلم فيه ابن املبارك وتركه يف آخر عمره 

حيث ضعفه  ) ٣٤٤ / ١امليزان ( و  ) ٤٨٢ / ١( وانظر التهذيب  ) ١٠٧ / ١( الكاشف » واه 
( ورواه احلاكم يف املستدرك . [ واجلرح مقدم على التعديل « جلي اجلمهور وتركه الدارقطين ووثقه الع

صحيح على » :  به مرفوعا ، وقال - رضي اهللا عنه -من طريق جبري بن نفري عن أيب ذر  ) ٥٥٥ / ١
  ] .والصواب أن إسناده صحيح رجاله رجال مسلم ما عدا زيد بن أرطاة وهو ثقة « شرط الشيخني 

)١/٧٨(  

  

  فصل

)١/٧٩(  

  

ذَلك }{ امل { : ونعتقد أن احلروف املكتوبة ، واألصوات املسموعة ، عني كالم اهللا عز وجل قال تعاىل 
 يهف بيلَا ر ابتالر { و  ] ١: األعراف [ } املص { : وقال  ] ٢ ، ١: البقرة . . . [ } الْك { ]

فمن مل يقل  ] . ٢ ، ١ : الشورى[ } عسق }{ حم { و  ] ١: مرمي [ } كهيعص { و  ] ١: يونس 
إن هذه األحرف كالم اهللا عز وجل ، فقد مرق من الدين ، وخرج عن مجلة املسلمني ، ومن أنكر أن 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : تكون حروفا ، فقد كابر العيان ، وأتى بالبهتان ، وعن ابن مسعود قال 
) ١(رواه الترمذي وصححه » ر حسنات من قرأ حرفا من كتاب اهللا عز وجل ، فله عش« : وسلم 

حرف ولكن ألف حرف ، والم حرف ، وميم } امل { أما إين ال أقول « : ورواه غريه من األئمة وفيه 
كانت قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه « :  قالت - رضي اهللا عنها -وعن أم سلمة ) . ٢(» حرف 



يعلى بن ) ٤] (عن [ وصححه ) ٣(لترمذي رواه أبو داود والنسائي وا» وسلم مفسرة حرفا حرفا 
بينا حنن نقرأ ، إذ خرج علينا رسول اهللا صلى : الساعدي قال ) . ٥] (سعد [ مملك ، وعن سهل بن 
كتاب اهللا واحد ، وفيكم األمحر واألسود ، اقرؤوا القرآن ، قبل أن يأيت أقوام « : اهللا عليه وسلم فقال 

  يقرؤون القرآن ، يقيمون حروفه
_________  

   ) .٤٢٩ / ٢( وحنوه الدارمي  ) ٢٩١٢( اجلامع ) ١(
   ) .٤٢٩ / ٢( والدارمي  ) ٢٩١٢( الترمذي أيضا ) ٢(
وقال  ) ١٢١٦( والبغوي  ) ٣٠٩١( والترمذي  ) ١٨١ / ٢( والنسائي  ) ١٤٦٦( أبو داود ) ٣(

أيب مليكة عن حديث حسن صحيح غريب ال نعرفه إال من حديث ليث بن سعد عن ابن « : الترمذي 
مدار احلديث عند مجيع من سبق على يعلى بن مملك وهو مقبول : قلت . » يعلى بن مملك عن أم سلمة 

  . وقد تفرد بتوثيقه ابن حبان -، أي حني املتابعة وإال فهو لني احلديث » التقريب « كما يف 
   .ولعل الصواب ما أثبتناه كما هو بني واهللا أعلم» ويعلى « يف األصل ) ٤(
وسهل بن سعد بن مالك اخلزرجي الساعدي أبو العباس له وألبيه ) سعد ( سقط من األصل ) ٥(

  .وقيل بعدها ، تقريب)  هـ ٨٨سنة ( صحبة مشهور مات 

)١/٨٠(  

  

  ) .١(رواه اآلجري » ، كما يقام السهم ، ال جياوز تراقيهم ، يتعجلون أجره ، وال يتأجلونه 
) ٢] (اجلُنب [  عن - رضي اهللا عنه -سئل علي : بإسناده قال " قرآن فضائل ال" وروى أبو عبيد يف 
من قال ال أومن ذه : وزاد ) ٤(وروى حنوه عن ابن املبارك ) ٣" (ال وال حرفا : يقرؤون القرآن قال 

[ من حلف بسورة البقرة ، فعليه بكل حرف منها ميني وقال طلحة بن : الالم فقد كفر وقال أيضا 
لقد تركت حرفا أعظم من أحد :  قرأ رجل على معاذ بن جبل القرآن ، فترك واوا فقال )٥] (مصرف 

: ص . . . [ } كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا آياته { : قال اهللا تعاىل ) : ٦(قال احلسن البصري . 
حروفه وإضاعة حدوده ، حىت إن أحدهم وما تدبر آياته إال اتباعه ، أما واهللا ما هو حبفظ  ] . ٢٩

  .ليقول لقد قرأت القرآن كله ، فما أسقطت منه حرفا وقد أسقطه واللّه كله 
_________  

  .لآلجري واهللا أعلم » الشريعة « مل أره يف ) ١(
  .والصواب ما أثبتناه كما هو واضح وهو املوافق ملا نقل منه املصنف » اجلن « يف األصل ) ٢(
 ) ١١٠ / ١( ، وروى حنوه أمحد )  رسالة ماجستري - حتقيق حممد جتاين ١٧١( القرآن فضائل ) ٣(



  .بتحقيق أمحد شاكر  ) ٢٧٥ / ١( وانظر جامع الترمذي 
   .٥٣حباشية ص  ) ٦( انظر التعليق السابق رقم ) ٤(
( نة وهو تابعي ثقة قارئ فاضل مات س. بالطاء والصواب ما أثبته » مطرف « وقع يف األصل ) ٥(

  .أو بعدها ، تقريب )  هـ ١١٢
، )  هـ ١١٠( وهو احلسن بن يسار ثقة فقيه فاضل مشهور كان يرسل كثريا ويدلس مات سنة ) ٦(

  .تقريب 

)١/٨١(  

  

  فصل
فيناديهم « مرفوعا يف حديث احلشر ) ١] (أنيس [ وأما الصوت ، فقد ورد يف رواية عبد اهللا بن 

رواه أمحد ومجاعة من األئمة واستشهد به . »  يسمعه من قرب سبحانه بصوت يسمعه من بعد ، كما
  ) .٢(البخاري 

إذا تكلم اهللا بالوحي ، مسع صوته أهل السماء « : وعن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  ) .٣(احلديث . . . " » كسلسلة على صفوان ، فيخرون سجدا 

يوم نقُولُ لجهنم { : إال من خمارج باطل وحمال قال تعاىل وقول القائل إن احلروف واألصوات ال تكون 
 زِيدم نلْ مقُولُ هتو لَأْتتلِ امه { ] ما  ] ٣٠: قوكذا قوله إخبارا عن السماء واألرض أ . . . }

 نيعا طَائنيا أَت١١: فصلت [ } قَالَت. [   
وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كلمته الذراع فجعل القول ال من خمارج ، وال أدوات ، 

  ) .٦(، وسلمت عليه الشجرة ) ٥(، وأنه سلم عليه احلجر ) ٤(املسمومة 
_________  

وعبد اهللا بن أنيس صحايب شهد بدرا . كما أثبته » أُنيس « والصواب » أنس « وقع يف األصل ) ١(
  .، تقريب )  هـ ٥٤سنة ( مات 

ويذكر عن جابر عن عبد اهللا بن أُنيس « ) :  فتح الباري ٤٥٣ / ١٣( ري يف صحيحه قال البخا) ٢(
حيشر اهللا العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

. ل هكذا رواه البخاري يف صحيحه تعليقًا بصيغة املبين للمجهو. » أنا امللك أنا الديان : من قرب 
ورحل « : باب اخلروج يف طلب العلم ) :  فتح الباري ١٧٣ / ١( وذكره باجلزم يف موضع آخر فقال 

احلديث وصله البخاري : قلت . » جابر بن عبد اهللا مسرية شهر إىل عبد اهللا بن أُنيس يف حديث واحد 
 ) ١٩٣ص ( ليق و بلفظ التع ) ١٣١ص ( » خلق أفعال العباد « ويف  ) ٩٧٠( » األدب املفرد « يف 



 -» الترغيب والترهيب «  وحسن إسناده املنذري يف - ٤٩٥ / ٣( » املسند « موصوال وأمحد يف 
» األمساء والصفات « صحيح اإلسناد ووافقه الذهيب ورواه البيهقي يف : وقال  ) ٥٧٤ / ٤( واحلاكم 

وأبو يعلى والطرباين )  ٥١٤ص ( » السنة « وابن أيب عاصم يف  ) ٧٩ - ٧٨ص ( من طريق احلاكم 
وقال .  كلهم من طريق عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن جابر عن عبد اهللا بن أُنيس - كما قال احلافظ -

من « فوائده » ومتام يف « مسند الشاميني » وللحديث طريق أخرى أخرجها الطرباين يف « : احلافظ 
وله طريق ثالثة أخرجها اخلطيب . ناده صاحل طريق احلجاج بن دينار عن حممد بن املنكدر عن جابر وإس

: عن أيب اجلارود العنسي عن جابر قال )  جمموعة الرسائل الكمالية ٢٠٤ و ٢٠٣ص ( « الرحلة » يف 
 ١٧٤ / ١( ويف إسناده ضعف ، انظر فتح الباري . . . بلغين حديث يف القصاص فذكر احلديث حنوه 

»  ) : ٥١٤( وقال الشيخ األلباين يف ختريج السنة  .  )٧١ص ( ومقدمة الفتح  ) ٤٥٧ / ١٣( و ) 
« األمساء والصفات » ورد على الكوثري طعنه وتدليسه املعروفني يف تعليقاته على . « حديث صحيح 

  .للبيهقي
عن ابن مسعود موقوفا ووصله مرفوعا )  فتح ٤٥٣ / ١٣( احلديث علقه البخاري يف صحيحه ) ٣(

« قال الشيخ األلباين يف  ) . ٩٦ - ٩٥ص ( » التوحيد « مية يف وابن خز ) ٤٧٣٨( أبو داود 
: وانظر لطرق احلديث . » إسناده صحيح على شرط مسلم «  ) : ١٢٩٣( » السلسلة الصحيحة 

   ) .٧١ص ( » هدي الساري « و  ) ٤٥٦ / ١٣( فتح الباري 
 ٢٤٥ - ٢٤٤ / ١٠ و ٤٩٧ / ٧ و ٢٧٢ / ٦( البخاري : قصة الشاة املسمومة يف الصحيح ) ٤(

 / ٣( » زاد املعاد « وأما تكلم الذراع فليس يف الصحيح خالفًا ملا أومهه صنيع خمرجي ) فتح الباري 
وأخرج ابن سعد عن الواقدي بأسانيده  ) ٢٤٦ / ١٠( » الفتح « قال احلافظ ابن حجر يف  ) . ٣٣٥

قتلت أيب وزوجي وعمي وأخي « ) : ة يعين اليهودية اليت قدمت الشاة املسموم( املتعددة أا قالت 
: قلت . » إن كان نبيا فسيخربه الذراع وإن كان ملكًا استرحنا منه : ونلت من قومي ما نلت فقلت 

وروى إخبار الذراع لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قصة . » التقريب « الواقدي متروك كما يف 
وهو مل ( كالمها عن الزهري عن جابر  ) ٣٢ / ١ (والدارمي  ) ٤٥٠٨( الشاة املسمومة أبو داود 

: » ذيبه « وقال ابن القيم يف  ) ٤٣٤٤( » خمتصر السنن « وذا أعلّه املنذري يف ) يسمع منه شيئا 
  .حديث جابر لني بذاك املتصل ألن الزهري مل يسمع من جابر شيئا 

إين ألعرف « :  عليه وسلم يقول رسول اهللا صلى اهللا ) ٢٢٧٦( » صحيح مسلم « كما يف ) ٥(
  .» حجرا مبكة كان يسلم علي قبل أن أُبعث إين ألعرفه اآلن 

كنت مع النيب صلى اهللا عليه « : بسنده عن علي بن أيب طالب قال  ) ٣٧٠٣( روى الترمذي ) ٦(
وسلم مبكة فخرجنا يف بعض نواحيها فما استقبله حبل وال شجر إال وهو يقول السالم عليك يا رسول 

يف سنده سليمان بن معاذ وهو ضعيف : قلت . » هذا حديث حسن غريب « : وقال الترمذي . » هللا ا
   ).٢١٣ / ٤( » التهذيب « ، انظر 



)١/٨٢(  

  

وباجلملة فالقرآن العظيم هو كتابه املبني ، وحبله املتني ، أنزله على سيد املرسلني ، بلسان عريب مبني ، 
وف ، وكلمات ، له أول وآخر ، متلو باأللسنة ، حمفوظ يف وهو سور ، وآيات ، وأصوات ، وحر

بلْ هو آيات بينات في صدورِ الَّذين { : الصدور ، مكتوب يف املصاحف ، مسموع باآلذان ، قال تعاىل 
 لْموا الْعا{ : وقال تعاىل  ] . ٤٩: العنكبوت . . . [ } أُوتاددم رحكَانَ الْب قُلْ لَو دفي لَنبر اتمكَلل 

في }{ إِنه لَقُرآنٌ كَرِمي { : وقال تعاىل  ] . ١٠٩: الكهف . . . [ } الْبحر قَبلَ أَنْ تنفَد كَلمات ربي 
 ونكْنابٍ مت٧٨ ، ٧٧: الواقعة [ } ك. [   

)١/٨٣(  

  

الَ الَّذين كَفَروا لَن نؤمن بِهذَا الْقُرآن ولَا بِالَّذي وقَ{ : والقرآن هو هذا الكتاب العريب ، الذي قال فيه 
 هيدي نيرِ { : وقال بعضهم فيه  ] . ٣١: سبأ . . . [ } بشلُ الْبذَا إِلَّا قَو٢٥: املدثر [ } إِنْ ه . [ 

ناه الشعر وما ينبغي لَه إِنْ هو وما علَّم{ : فتوعده اهللا بإصالئه سقر ، وقال بعضهم هو شعر فقال تعاىل 
 بِنيآنٌ مقُرو كْرفلما نفى سبحانه عنه الشعر ، وأثبته قرآنا ، مل تبق شبهة لذي  ] . ٦٩: يس [ } إِلَّا ذ

لب يف أن القرآن هو هذا الكتاب العريب الذي علم أوله وآخره ، فمن زعم أن القرآن اسم لغريه دونه 
. . . } وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا فَأْتوا بِسورة من مثْله { : جهله ومحقه ، قال تعاىل ، بان 

قُلْ لَئنِ اجتمعت الْإِنس والْجِن علَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآن لَا { : قال تعاىل  ] . ٢٣: البقرة [ 
وال جيوز أن يتحداهم باإلتيان ، مبثل  ] . ٨٨: اإلسراء [ } يأْتونَ بِمثْله ولَو كَانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِريا 

  .ما ال يدري ما هو ، وال يعقل معناه 

)١/٨٤(  

  

  فصل
ى مجيع واهللا سبحانه خالق جلميع املخلوقات ، عامل جبميع املعلومات ، من اجلزئيات والكليات قادر عل

املمكنات ، وعلى أن خيلق مثلهم ، وهو اخلالق العليم ، مريد جلميع الكائنات ، مسيع بصري ، ال شبه له 
وال مثل ، وال ضد وال ند ، وال شريك له يف وجوب الوجود ، وال يف استحقاق العبادة ، وال يف اخللق 

  .ضرا إال هو واألمر والتدبري ، وال يشفي مريضا وال يرزق مرزوقًا وال يكشف 



وال حيل يف غريه ، وال حيل غريه فيه ، وال يتحد غريه به ، وال يقوم حادث بذاته ، وال يف ذاته حدوث 
وإمنا احلدوث تعلق يف تعلق الصفات مبتعلقاا ، بريء عن التجدد واحلدوث من مجيع الوجوه ، وال 

سه ، ووصفه به رسوله ، وال يصح عليه اجلهل ، وال الكذب ، وهو فوق العرش ، كما وصف به نف
حيتاج إىل شيء يف ذاته وصفاته ، وال حاكم عليه وال حكم إال له ، وال جيب عليه شيء بإجياب غريه ، 
وهو ال خيلف امليعاد ، ومجيع أفعاله تتضمن احلكمة ، وال قبيح منه ، وال ينسب يف فعله إىل جور وظلم 

له األمساء احلسىن ، واملثل األعلى ، وال حاكم سواه ، ، وليس للعقل حكم يف حسن األشياء وقبحها ، و
  .وال معبود إال إياه 

)١/٨٥(  

  

  فصل
واإلميان قول القلب واللسان ، وعمل القلب واللسان واجلوارح ، مطابقًا للكتاب والسنة ، والنية ) ١(

  )٢(» إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى « : لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
. . . [ } فَأَما الَّذين آمنوا فَزادتهم إِميانا { : واإلميان يزيد بالطاعة ، وينقص باملعصية ، قال اهللا تعاىل 

: وقال تعاىل  ] . ٤: الفتح . . . [ } ليزدادوا إِميانا مع إِميانِهِم { : . . . وقال تعاىل  ] . ١٢٤: التوبة 
 . . . }دزيا وانوا إِمينآم ينالَّذ اإلميان بضع وسبعون « : ويف احلديث  ] . ٣١: املدثر . . . [ } اد

فجعل القول والعمل مجيعا من ) . ٣(» شعبة ، أفضلها ال إله إال اهللا ، وأدناها إماطة األذى عن الطريق 
، بل األخوة ) ٤(الت اخلوارج اإلميان ، ومع ذلك ال يكفر أهل القبلة مبطلق املعاصي والكبائر ، كما ق

فَمن عفي لَه من أَخيه شيٌء فَاتباع { : . . . اإلميانية باقية مع املعاصي ، كما قال تعاىل يف آية القصاص 
 انسبِإِح هاٌء إِلَيأَدو وفرع١٧٨: البقرة . . . [ } بِالْم. [   

_________  
   ) .١٧ - ١٦ص (  الواسطية قارن هذا الفصل بالعقيدة) ١(
   ) .١٩٠٧( ومسلم )  فتح ٩ / ١( البخاري : متفق عليه من حديث عمر ) ٢(
ولكن فيه )  فتح ٥١ / ١(  ورواه البخاري - رضي اهللا عنه -عن أيب هريرة  ) ٣٥( رواه مسلم ) ٣(
 -ن األقل متيقن  لكو-وابن الصالح . ولقد رجح البيهقي رواية البخاري . » اإلميان بضع وستون « 

وأيده ابن حجر ، ورجح رواية مسلم احلليمي مث عياض وأيدمها األلباين وأجاب عن اعتراضات احلافظ 
   ) .٥٢ - ٥١ / ١( » فتح الباري « وانظر  ) ١٩٧٦( ببحث نفيس انظره يف السلسلة الصحيحة 

 ٣٥٥ص ( يف عقيدته  - رمحه اهللا -قال الطحاوي  . ٦٦حباشية ص  ) ٣( انظر التعليق رقم ) ٤(



وال نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما مل يستحله ، وال نقول ال يضر مع اإلميان ذنب ملن « ) : شرحها 
  .وراجع شرحها فإنه مهم وفيه رد على خوارج العصر احلاضر ومرجئته . » عمله 

)١/٨٦(  

  

وا فَأَصلحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِني اقْتتلُ{ : وقال تعاىل 
 بحي أَقِْسطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بحلفَأَص فَإِنْ فَاَءت رِ اللَّهيَء إِلَى أَمفى تتي حغبي تلُوا الَّتفَقَات

 نيقِْسطالْم }{ا الْممإِن كُميوأَخ نيوا بحلةٌ فَأَصوونَ إِخنم١٠ ، ٩: احلجرات . . . [ } ؤ. [   

)١/٨٧(  

  

بل ) ١(وال يسلب من الفاسق اسم اإلميان املطلق بالكلية ، وال خيلد يف النار ، كما قالت املعتزلة 
 ٩٢: النساء . . . [ }  رقَبة مؤمنة فَتحرِير{ : . . . اسم اإلميان ، كما يف قوله تعاىل ) ٢(للفاسق مليا 

إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت { : وقد ال يدخل يف اسم اإلميان املطلق كما يف قوله تعاىل ] . 
 مهين وهو مؤمن ال يزين الزاين حني يز« : وقوله صلى اهللا عليه وسلم  ] . ٢: األنفال . . . [ } قُلُوب

وحنو ) " . ٣(» وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشرا وهو مؤمن 
ذلك فهو مؤمن ناقص اإلميان ، أو مؤمن باإلميان فاسق بالكبرية ، فال يعطى االسم املطلق ، وال يسلب 

  .مطلق االسم 
له ، وال لكبرية أتاها ، وال خنرجه عن اإلسالم فال يشهد على أحد من أهل القبلة أنه يف النار ، لذنب عم

بعمل إال أن يكون ذلك يف حديث كما جاء ، وكما روي ، فيصدقه ، ويقبله ، ويعلم أنه كما روي ، 
حنو ترك الصالة ، وشرب اخلمر ، وما أشبه ذلك ، أو يبتدع بدعة ، ينسب صاحبها إىل الكفر ، 

  ) .٤(وزه واخلروج من اإلسالم ، فيتبع ذلك وال جيا
_________  

   .٦٨حباشية ص  ) ٥( انظر التعليق رقم ) ١(
( املعجم الوسيط  ] . ٤٦: مرمي [ واهجرين مليا : . . . الزمان الطويل ويف الترتيل العزيز : املَلي ) ٢(
٨٨٧ / ٢. (   
  .واللفظ له  ) ٥٧( ومسلم )  فتح ٣٠ / ١٠( متفق عليه من حديث أيب هريرة ، البخاري ) ٣(
   ).٧٢ص ( لإلمام أمحد ) السنة ( قارن الفقرة األخرية بـ ) ٤(



)١/٨٨(  

  

  فصل
. } قَالَت الْأَعراب آمنا قُلْ لَم تؤمنوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنا { : واإلميان هو اإلسالم ، قال اهللا تعاىل ) ١(

بين « :  صلى اهللا عليه وسلم يقول مسعت رسول اهللا: وعن ابن عمر قال  ] . ١٤: احلجرات . . [ 
اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم 

  .فهذا حقيقة اإلسالم ) ٢(» رمضان وحج البيت 
ما اإلميان ؟ : أن جربيل عليه السالم قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم « وأما اإلميان فعن عمر بن اخلطاب 

فإذا : قال . أن تؤمن باللّه ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره من اهللا : قال 
وفيه من األدلة ما لو . مسلم وأبو داود وغريمها ) ٣(أخرجه . » نعم : فعلت ذلك فقد آمنت ؟ قال 

إين ألراه مؤمنا فقال رسول اهللا صلى « استقصيناه ألدى إىل اإلمالل ، ويف حديث سعد بن أيب وقاص 
  ) .٤(» اهللا عليه وسلم أو مسلما فذكر ثالثة وأجابه مبثل ذلك 

  " .فنرى اإلسالم الكلمة واإلميان العمل الصاحل ) : " ٥(قال الزهري 
 -فعلى هذا قد خيرج الرجل من اإلميان إىل اإلسالم ، وال خيرج من اإلسالم إال إىل الكفر باهللا : قلت 

  . أعاذنا اهللا منه -تعاىل وتبارك 
_________  

   ) .٣٩٥ - ٣٩٠ص ( شرح العقيدة الطحاوية » اإلميان واإلسالم « انظر ملوضوع ) ١(
 ) ١٦( ومسلم )  فتح ٤٩ / ١( البخاري  : - رضي اهللا عنهما -متفق عليه من حديث ابن عمر ) ٢(

  .واللفظ له 
 ) ٤٦٩٥( وأبو داود » فعلت ذلك فقد آمنت قال نعم إذا « : دون قوله  ) ٨( رواه مسلم ) ٣(

  .وغريهم  ) ٩٧ / ٨( والنسائي 
 -والبخاري عن سعد بن أيب وقاص  ) ١٥٠( ومسلم )  فتح ٧٩ / ١( البخاري : متفق عليه ) ٤(

 فترك رسول اهللا - وسعد جالس - أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطى رهطا -رضي اهللا عنه 
يا رسول اهللا ما لك عن فالن ؟ فواهللا إين ألراه : يه وسلم رجال هو أعجبهم إيل فقلت صلى اهللا عل
ما لك عن فالن ؟ : فسكت قليال مث غلبين ما أعلم منه فعدت ملقاليت فقلت » أو مسلما « : مؤمنا فقال 

رسول اهللا صلى مث غلبين ما أعلم منه فعدت ملقاليت وعاد » أو مسلما « : فواهللا إين ألراه مؤمنا فقال 
  .» يا سعد إين ألعطي الرجل وغريه أحب إيل منه خشية أن يكبه اهللا يف النار « : اهللا عليه وسلم مث قال 

سنة ( حممد بن مسلم بن عبد اهللا بن شهاب ، الفقيه احلافظ متفق على جاللته وإتقانه مات : هو ) ٥(
  .تقريب )  هـ ١٢٥



)١/٨٩(  

  

  : ، كل درجة تتضمن شيئني واإلميان بالقدر على درجتني
اإلميان بأن اهللا عليم مبا يعمل اخللق بعلمه القدمي الذي هو موصوف به ، وقد علم مجيع أحواهلم : األوىل 

أول ما « ، من الطاعات واملعاصي ، واألرزاق واآلجال ، مث كتب يف اللوح احملفوظ مقادير اخللق ، و 
وهذا التقدير تابع لعلمه سبحانه ، ) . ١(» ن إىل يوم القيامة اكتب ما هو كائ: خلق اهللا القلم وقال له 

وإذا خلق اجلنني ، قبل خلق . يكون يف مواضع مجلة وتفصيال ، فقد كتب يف اللوح احملفوظ ما شاء 
اكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، شقي أم سعيد : الروح فيه بعث إليه ملكا ، فيؤمر بأربع كلمات فيقال 

  .قدميا ، ومنكره اليوم قليل ) ٣( فهذا القدر قد كان ينكره غالة القدرية ) .٢(، وحنو ذلك 
_________  

وغريه من طرق وبألفاظ  ) ١٠٨ - ١٠١( » السنة « حديث صحيح رواه ابن أيب عاصم يف ) ١(
   ) .١٣٣( والسلسلة الصحيحة » السنة « خمتلفة انظر ختريج 

  ) . فتح ٤٧٧ / ١٠( انظر صحيح البخاري ) ٢(
   .٦٦حباشية ص  ) ٣( راجع التعليق رقم ) ٣(

)١/٩٠(  

  

فهو مشيئة اهللا النافذة وقدرته الشاملة وهو اإلميان بأن ما شاء كان ، وما مل يشأ مل يكن ، : أما الثانية 
. وما يف السماوات واألرض من حركة وال سكون إال مبشيئة اهللا سبحانه ، ال يكون يف ملكه ما ال يريد 

فما من خملوق يف األرض ، وال يف .  على كل شيء قدير ، من املوجودات واملعدومات وأنه سبحانه
السماء إال اهللا خالقه ، سبحانه ال خالق غريه ، وال رب سواه ، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته ، 
سطني وطاعة رسوله ، واهم عن معصيته ، ومعصية رسوله ، وهو سبحانه حيب املتقني ، واحملسنني واملق

، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ، وال حيب الكافرين ، وال يرضى عن القوم الفاسقني ، 
  .وال يأمر بالفحشاء ، وال يرضى لعباده الكفر ، وال حيب الفساد 

)١/٩١(  

  



والصائم والعباد فاعلون حقيقة ، واللّه خالق أفعاهلم ، والعبد هو املؤمن والكافر والرب والفاجر واملصلي 
، وللعباد قدرة على أفعاهلم ، وهلم إرادة ، واهللا خالقهم وخالق قدرم وإرادم ، وهذه الدرجة من 

، ) ١(» جموس هذه األمة « : القَدر ، يكذب ا عامة القدرية ، الذين مساهم النيب صلى اهللا عليه وسلم
 واختياره ، وخيرجون عن أفعال اهللا من أهل اإلثبات ، حىت يسلبوا العبد قدرته) ٢(يغلو فيها قوم 

فالقدر ظاهره وباطنه ، وحمبوبه ومكروهه ، وحسنه وسيئه ، وقله . وأحكامه ، وحكمها ومصاحلها 
وكثره ، وأوله وآخره من اهللا عز وجل قضاء قضاه على عباده ، وقدر قدره عليهم ، ال يعدو واحد 

ون إىل ما خلقهم له ، واقعون فيما قدر عليهم ، منهم مشيئة اهللا ، وال جياوز قضاه ، بل كلهم صائر
  .وهو عدل منه جل ربنا وعز 

والزنا والسرقة وشرب اخلمر وقتل النفس وأكل املال احلرام والشرك والكفر والبدعة واملعاصي 
  .والكبائر والصغائر كلها بقضاء اهللا وقدر منه ، من غري أن يكون ألحد من اخللق حجة على اهللا 

_________  
القدرية جموس هذه األمة إن « عن ابن عمر مرفوعا  ) ٤١٩١( » سننه « روى أبو داود يف ) ١(

رجاله كلهم ثقات احتج م اجلماعة غري « : قلت . » مرضوا فال تعودوهم وإن ماتوا فال تشهدوهم 
ث مل يكن صاحل احلدي: أن عبد العزيز بن أيب خازم وثقه النسائي وابن معني والعجلي وقال أبو حامت 

مل يكن يعرف بطلب احلديث إال كتب أبيه فإم يقولون أنه مسعها ، : باملدينة أفقه منه ، وقال أمحد 
: ويقال إن كتب سليمان بن بالل وقعت إليه ومل يسمعها ، وقال ابن أيب خثيمة عن مصعب الزبريي 

وقال  ) ٤٢٠ص  ( هدي الساري» كان قد مسع من سليمان فلما مات سليمان أوصى إليه بكتبه 
من طريق أيب داود ،  ) ٥٨ / ١( واحلديث رواه احلاكم أيضا . » صدوق « : » التقريب « احلافظ يف 

واألحاديث . فهو منقطع » التهذيب « مل يسمع من ابن عمر كما يف ) أبو حازم ( لكن سلمة بن دينار 
وانظر أصول  ) ٣٢٩ و ٣٢٨( اصم عن ابن عمر يقوي بعضها بعضا كما يف ختريج السنة البن أيب ع

   ) .٢٤٢ص ( وختريج الطحاوية )  فما بعدها ١١٥٠( االعتقاد لاللكائي 
  ) . فما بعدها ٢٩١ / ١( » لوامع األنوار « انظر الرد عليهم وعلى القدرية يف . وهم اجلربية ) ٢(

)١/٩٢(  

  

س وغريه ، ممن عصاه من لدن وعلم اهللا عز وجل ، ماض يف خلقه ، مبشيئة منه ، وقد علم من إبلي
عصي إىل أن تقوم الساعة ، املعصية وخلقهم هلا ، وعلم الطاعة من أهل الطاعة ، وخلقهم هلا ، وأن ما 

  .أخطأهم مل يكن ليصيبهم ، وأن ما أصام مل يكن ليخطئهم 
فسهم الشر ومن زعم أن اهللا سبحانه شاء لعباده الذين عصوه اخلري والطاعة ، وأن العباد شاءوا ألن



واملعصية ، فعملوا على مشيئتهم ، فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة اهللا ، وأي افتراء على اهللا 
  .أكرب من هذا 

ومن زعم أن الزنا ليس بقدر ، قيل له أرأيت هذه املرأة محلت من الزنا ، وجاءت بولد ، هل شاء اهللا 
ال ، فقد زعم أن مع اهللا :  سابق علمه ؟ فإن قال تعاىل عز وجل أن خيلق هذا الولد ؟ وهل مضى يف

  .خالقا آخر وهذا هو الشرك صراحا 
ومن زعم أن السرقة وشرب اخلمر وأكل املال احلرام ليس بقضاء وقدر ، فقد زعم أن هذا اإلنسان 
ه قادر على أن يأكل رزق غريه ، وهذا صراح قول اوسية ، بل أكل رزقه الذي قضى اهللا له أن يأكل

  .من الوجه الذي أكله 

)١/٩٣(  

  

ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر اهللا ، فقد زعم أن املقتول مات بغري أجله ، وأي كفر أوضح من 
هذا ؟ بل ذلك بقضاء اهللا عز وجل وذلك عدل منه يف خلقه وتدبريه فيهم ، وما جرى من سابق علمه 

  .فيهم وهو العدل احلق الذي يفعل ما يشاء 

)١/٩٤(  

  

فاألشياء كلها تكون ) ١] (والقَمأَة [ ومن أقر بالعلم ، لزمه اإلقرار بالقدر واملشيئة ، على الصغر 
 ] . ٣٠: اإلنسان . . . [ } وما تشاُءونَ إِلَّا أَنْ يشاَء اللَّه { : مبشيئة اهللا تعاىل ، كما قال سبحانه 

وقالوا إن أحدا ال يستطيع أن يفعل شيئا قبل .  يكن وكما قال املسلمون ما شاء اهللا كان ، وما مل يشأ مل
أن يفعله ، أو يقدر أن خيرج عن علمه تعاىل ، أو أن يفعل شيئا علم اهللا أنه ال يفعله ، وأقروا أنه ال 

خالق إال اهللا ، وأن أعمال العباد خلقها اهللا ، وأن العباد ال يقدرون أن خيلقوا شيئًا ، وأن اهللا تعاىل وفق 
نني لطاعته ، وخذل الكافرين ، ولطف للمؤمنني ، ونظر هلم ، وأصلحهم وهداهم ومل يلطف املؤم

للكافرين ، وال أصلحهم ، وال هداهم ، ولو أصلحهم لكانوا صاحلني ، ولو هداهم لكانوا مهتدين ، 
فَلَو { : . . . وأن اهللا يقدر أن يصلح الكافرين ، ويلطف هلم ، حىت يكونوا مؤمنني ، كما قال تعاىل 

 نيعمأَج اكُمداَء لَهولكنه أراد أن يكونوا كافرين ، كما علم ، وخذهلم  ] . ١٤٩: األنعام . . . [ } ش
لَا { . . . ، وأضلهم وطبع على قلوم وختم على مسعهم وجعل على أبصارهم غشاوة ، ويؤمنون أم 

فُِسهِمأَنكُونَ للمي  
_________  



وعبارة املؤلف متاما كما يف  ) ٧٠ص ( ألمحد » السنة « كما يف » قَمأً « القماََءةْ أو تقول القَمأَة و) ١(
   ) .٢٦ / ١( » القاموس « ذلّ وصغر كما يف : وقَمأ وقَمؤ . » السنة « 

)١/٩٥(  

  

ون احلاجة إليه كما قال ، ويكلون أمرهم إىل اهللا ، ويثبت ] . ١٦: الرعد . . . [ } نفْعا ولَا ضرا 
  .سبحانه يف كل وقت ، والفقر إليه يف كل حال 

)١/٩٦(  

  

فيشفع يف أهل املوقف حىت يقضى بينهم بعد أن يتراجع األنبياء آدم ونوح : أما الشفاعة األوىل 
  .وإبراهيم وموسى وعيسى الشفاعة حىت تنتهي إليه 

  .أن يشفع يف أهل اجلنة أن يدخلوا اجلنة : والثانية 
  .ن الشفاعتان خاصتان به وهاتا

يشفع فيمن يستحق النار ، فيشفع يف قوم ، فال يصريون إىل النار ، وهذه الشفاعة له ولسائر : والثالثة 
ولَا يشفَعونَ إِلَّا لمنِ ارتضى وهم من خشيته { . . . املؤمنني والصديقني والشهداء وغريهم من املالئكة 

وال ينفع الكافرين شفاعة الشافعني وخيلد قوم فيها أبدا ، وهم أهل  ] . ٢٨: ألنبياء ا[ } مشفقُونَ 
الشرك والتكذيب واجلحود والكفر باهللا عز وجل ، ويشفع فيمن دخلها أن خيرج فيخرجون بشفاعته 

 ، بعدما احترقوا وصاروا فحما ومحما ، وخيرج اهللا من النار قوما بغري شفاعة بفضله ورمحته الواسعة
  ) .١(ويبقى يف اجلنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا ، فينشئ اهللا هلا أقواما ، فيدخلهم اجلنة 

_________  
إال  ) ١٦ - ١٤ص ( يف بيان أنواع الشفاعة إىل هذا املوضع من الواسطية » قلت « من قوله ) ١(

ث موضوع الشفاعة وراجع حب)  فما بعدها ١٩٣( انظر أحاديث الشفاعة يف مسلم . أحرفا يسرية 
   ) .٢٦٧ - ١٥٢ص ( » شرح العقيدة الطحاوية « وأنواعها 

)١/٩٧(  

  



وتكون الشفاعة باإلذن ملن أذن له الرمحن وقال صوابا وقد نص القرآن الكرمي على ذلك يف مواطن منها 
، والشفعاء  ] ٢٥٥: البقرة . . . [ } من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه { : . . . قوله سبحانه وتعاىل 

  .كلهم داخلون حتت هذا اإلذن ، وال يشفع أحد بغري إذنه تعاىل 

)١/٩٨(  

  

  فصل
ومن أصول أهل السنة واجلماعة سالمة قلوم ألصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما وصفهم 

قُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالْإِميان والَّذين جاُءوا من بعدهم ي{ : اهللا به يف قوله تعاىل 
 يمحر ُءوفر كا إِننبوا رنآم ينلَّذا للا غي قُلُوبِنلْ فعجلَا توطاعة لقوله صلى  ] . ١٠: احلشر [ } و

بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي « : اهللا عليه وسلم 
ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة واإلمجاع من فضائلهم ومراتبهم ، ) ١(» أحدهم وال نصيفه 

 على من أنفق بعد وقاتل ، ويقدمون املهاجرين - وهو صلح احلديبية -ويفضلون من أنفق قبل الفتح 
اعملوا ما شئتم « :  قال ألهل بدر وكانوا ثالمثائة وبضعة عشر على األنصار ، ويؤمنون بأن اهللا تعاىل

كما أخرب به النيب صلى ) ٣(» ال يدخل النار أحد بايع حتت الشجرة « ، وبأنه ) ٢(» فقد غفرت لكم 
  .اهللا عليه وسلم ، ورضي اهللا عنهم ، ورضوا عنه 

وثابت ابن قيس ) ٤(رة املبشرة ويشهدون باجلنة ملن شهد له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كالعش
  .وغريهم من الصحابة وأهل البيت ) ٥(

_________  
)  فتح ٢١ / ٧( من حديث أيب هريرة وهو يف الصحيحني ، البخاري  ) ٢٥٤٠( رواه مسلم ) ١(

  ) .والذي نفسي بيده ( من حديث أيب سعيد اخلدري دون قوله  ) ٢٥٤٠( ومسلم 
وغريمها  ) ٢٤٨٤( ومسلم )  فتح ٣٠٥ و ٣٠٤ / ٧(  البخاري :وذلك ملا جاء يف الصحيحني ) ٢(

 - رضي اهللا عنه - لَما هم عمر - رضي اهللا عنه -عن علي بن أيب طالب يف قصة حاطب بن أيب بلتعة 
يا عمر لعلَّ اهللا اطَّلع على : أليس من أهل بدر ؟ فقال « : بقتله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فَدمعت عينا عمر وقال . »  أو فقد غفرت لكم -ال اعملوا ما شئتم قد أوجبت لكم اجلنة أهل بدر فق
إن الترجي يف : قال العلماء  ) : ٣٠٥ / ٧( » الفتح « قال احلافظ ابن حجر يف . اهللا ورسوله أعلم : 

أيب هريرة وابن أيب شيبة من حديث  ) ٤٦٥٤( كالم اهللا ورسوله حمقق الوقوع وعند أمحد وأيب داود 
وعند أمحد « اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم » : إن اهللا اطلع على أهل بدر فقال « : باجلزم ولفظه 

  .« لن يدخل النار أحد شهد بدرا » بسند صحيح على شرط مسلم من حديث جابر مرفوعا 



   .- رضي اهللا عنها -من حديث أم مبشر  ) ٢٤٩٦( رواه مسلم ) ٣(
 عمر بن - ٢) .  هـ ١٣سنة ( عبد اهللا بن عثمان الصديق األكرب مات :  بكر  أبو- ١: وهم ) ٤(

 علي بن أيب - ٤) .  هـ ٣٥سنة (  عثمان بن عفان مات - ٣) .  هـ ٢٣سنة ( اخلطاب مات 
 سعيد بن زيد - ٦) .  هـ ٥٥سنة (  سعد بن أيب وقاص مات - ٥) .  هـ ٤٠سنة ( طالب مات 

) .  هـ ٣٦سنة (  طلحة بن عبيد اهللا بن عثمان مات - ٧) .  هـ ٥١ أو ٥٠سنة ( بن عمرو مات 
) .  هـ ٣٢سنة (  عبد الرمحن بن عوف مات - ٩) .  هـ ٣٦سنة (  الزبري بن العوام مات - ٨

  ) . هـ ١٨سنة ( عامر بن عبد اهللا بن اجلراح مات :  أبو عبيدة - ١٠
  .استشهد باليمامة ، تقريب ) ٥(

)١/٩٩(  

  

 وغريه من أن خري هذه - رضي اهللا عنه -ا تواتر به النقل عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ويقرون مب
األمة وأفضلها بعد نبيها صاحبه األخص ، وأخوه يف اإلسالم ، ورفيقه يف اهلجرة والغار ، ووزيره يف 

مث من  . - اهللا عنه  رضي-حياته ، وخليفته بعد وفاته ، أبو بكر عبد اهللا بن عثمان أيب قحافة الصديق 
ويثلثون بذي النورين عثمان بن عفان ، . أعز به اإلسالم ، وأظهر الدين ، عمر بن اخلطاب الفاروق 

الذي مجع القرآن واحلياء والعدل واإلحسان ، ويربعون بابن عم النيب صلى اهللا عليه وسلم وختنه ، 
 ، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد كما دلت عليه اآلثار . - رضي اهللا عنه -علي بن أيب طالب 

اختلفوا يف عثمان وعلي ، بعد اتفاقهم على أيب بكر وعمر ، أيهما أفضل ، فقدم قوم عثمان ، وسكتوا 
، وربعوا بعلي ، وقدم قوم عليا ، وقوم توقفوا ، ولكن استقر أمر أهل السنة واجلماعة على تقدمي عثمان 

 ليست من األصول اليت يضلل املخالف فيها عند مجهور أهل على علي ، وإن كانت مسألة علي وعثمان
السنة ، لكن اليت يضلل فيها مسألة اخلالفة ، وذلك أم يؤمنون بأن اخلليفة بعد رسول اهللا صلى اهللا 

  «: قال عبد اهللا بن عمر . عليه وسلم أبو بكر ، مث عمر ، مث عثمان ، مث علي 

)١/١٠٠(  

  

عليه وسلم حي أبو بكر ، مث عمر ، مث عثمان ، فيبلغ ذلك النيب صلى اهللا كنا نقول والنيب صلى اهللا 
خري هذه األمة : "  أنه قال - رضي اهللا عنه -وصحت الرواية عن علي ) ١(» عليه وسلم فال ينكره 

  ) .٢" (بعد نبيها أبو بكر ، مث عمر ، ولو شئت لسميت الثالث 
سلم أبو بكر ، لفضله ، وسابقته ، وتقدمي النيب صلى اهللا وأحقهم باخلالفة بعد النيب صلى اهللا عليه و



، وإمجاع الصحابة على تقدميه ، ومتابعته ، ومل يكن ) ٣(عليه وسلم له يف الصلوات على مجيع أصحابه 
  .اهللا ليجمعهم على ضاللة 

  .مث بعده عمر لفضله ، وعهد أيب بكر إليه 
  .مث عثمان ، لتقدمي أهل الشورى له 

  . ، إلمجاع أهل عصره عليه -ضي اهللا عنه  ر-مث علي 
فهؤالء اخللفاء الراشدون ، واألئمة املهديون ، ومن طعن يف خالفة أحد من هؤالء ، فهو أضل من محار 

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني « : وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٤(أهله 
) ٦(» اخلالفة بعدي ثالثون سنة « : وقال صلى اهللا عليه وسلم ) ٥(» من بعدي عضوا عليها بالنواجذ 

  )٧ (- رضي اهللا عنه -فكان آخرهم خالفة علي 
_________  

كنا نقول « بلفظ  ) ٢٥٧( ص » السنة « وعبد اهللا ابن اإلمام أمحد يف  ) ٤٦٢٨( رواه أبو داود ) ١(
يب صلى اهللا عليه وسلم بعده أبو بكر مث عمر مث أفضل أمة الن: ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حي 

فيبلغ ذلك « : وغريه حنوه بزيادة  ) ١١٩٥ و ١١٩٤( البن أيب عاصم » السنة « وجاء يف » عثمان 
  .» ظالل اجلنة يف ختريج السنة « وهذه الزيادة ثابتة كما يف . » النيب صلى اهللا عليه وسلم فال ينكره 

» ظالل اجلنة « وإسناده صحيح على شرط مسلم كما يف  ) ١١٠ / ١( » د املسن« رواه أمحد يف ) ٢(
« وابن أيب عاصم يف  ) ١١٠ و ١٠٦ / ١( » الزوائد على املسند « ورواه أيضا عبد اهللا بن أمحد يف 

   ) .١٢٠١( » السنة 
  .من حديث عائشة  ) ٤١٨( ومسلم )  فتح ١٧٢ / ٢( كما يف الصحيحني البخاري ) ٣(
  .بلفظه » الواسطية « بداية هذا الفصل إىل هذه العالمة من من ) ٤(
قطعة من حديث صحيح من حديث العرباض بن سارية وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٥(

( وأبو داود  ) ٥٤( رواه ابن أيب عاصم « . . . موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب 
( وابن حبان  ) ٤٤ - ٤٢( حسن صحيح ، وابن ماجه : قال و ) ١٨١٦( والترمذي  ) ٤٦٠٧
صحيح ليس له علة وأقره : وقال  ) ٩٥ / ١( واحلاكم  ) ٤٥ - ٤٤ / ١( والدارمي )  موارد ١٠٢
 - ٢٢٥ص ( البن رجب « جامع العلوم واحلكم » وانظر للتوسع يف خترجيه ولشرحه النفيس . الذهيب 
   .١٤٩حباشية ص  ) ٣( ه ، انظر التعليق رقم وسيذكر املؤلف احلديث بنص ) . ٢٣٦

وغريه  ) ٢٣٢٦( واللفظ له ، والترمذي )  موارد ٥٣٤( وابن حبان  ) ٤٦٤٦( رواه أبو داود ) ٦(
السلسلة « وانظر لتخريج احلديث وبيان صحته يف . » . . . خالفة النبوة ثالثون سنة « بلفظ 

  .حفاظ احلديث وأئمته حيث نقل تصحيح تسعة من  ) ٤٦٠. ( » الصحيحة 
« ) : موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو راوي حديث اخلالفة ثالثون سنة ( قال سفينة ) ٧(

 رضي اهللا - عشرا وعثمان - رضي اهللا عنه - سنتني وعمر - رضي اهللا عنه -أمسك خالفة أيب بكر 



وأصله يف سنن )  موارد ١٥٣٤ ( رواه ابن حبان. »  ستا - رضي اهللا عنه - ثنيت عشرة وعلي -عنه 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف : فائدة  ) . ٥٠٩ / ٣( فيض القدير « وانظر  ) ٤٦٤٦( أيب داود 

 - ) ٢ / ٨٤ - ٢ / ٨١ق ( « مسودته » رسالة خمطوطة له يف هذا احلديث باملكتبة الظاهرية خبطه يف 
هور من رواية محاد بن سلمة وعبد وهو حديث مش»  : - ) ٤٦٠( كما يف السلسلة الصحيحة 

الوارث بن سعيد والعوام بن حوشب عن سعيد بن جمهان عن سفينة موىل رسول صلى اهللا عليه وسلم 
، رواه أهل السنن كأيب داود وغريه واعتمد عليه اإلمام أمحد وغريه يف تقرير خالفة اخللفاء الراشدين 

 يف خالفة علي من أجل افتراق الناس عليه حىت قال أمحد األربعة وثبته أمحد ، واستدل به على من توقف
وى عن مناكحته وهو متفق عليه بني « . » من مل يربع بعلي يف اخلالفة فهو أضل من محار أهله « : 

  .لتتمة ما نقله من املخطوطة » السلسلة « انظر . » . . . الفقهاء وعلماء السنة 

)١/١٠١(  

  

 ، وما جيري اهللا على أيديهم من خوارق عادات ، يف  بكرامات األولياءمن أصول السنة التصديقو
أنواع العلوم واملكاشفات والتأثريات ، كاملأثور عن سلف األمة وأئمتها ، وسالف األمم ، يف سورة 

الكهف وسورة مرمي وغريها ، وعن صدر هذه األمة ، من الصحابة والتابعني وسائر قرون األمة ، وهي 
  ) .١(ا إىل يوم القيامة موجودة فيه

والكشف والكرامة ليس حبجة يف أحكام الشريعة املطهرة ، وخاصة فيما خيالف ظاهر الكتاب والسنة 
وال ميتاز صاحب الوالية والكرامة عن آحاد املسلمني يف شيء من الزي والعمل والقول ، وال ) . ٢(

  -) : ٤( بن ناصر احلازمي وغريه مما ينبغي للّه سبحانه ، قال حممد) ٣(خيتص بالنذر 
الذي جيب لألولياء املتبعني ال املبتدعني هو احملبة والتوقري والتعظيم واالتباع والدعاء واالستغفار " 

واالقتفاء م يف حماسن األقوال واألفعال مبا اقتضى الكتاب والسنة ، وإثبات الكرامة الالزمة كما وقع 
وال يتجاوز م إىل حد املعجزات النبوية ، وال اخلوارق اإلهلية ، لبعض الصحابة والتابعني هلم بإحسان ، 

  " .حىت يعرف الفرق بني احلق واخللق واملعصوم وغريه 
_________  

شرح « وأا من أصول أهل السنة والرد على املعتزلة يف إنكارهم هلا » مبحث الكرامات « انظر ) ١(
) .  فما بعدها ٣٩٢ / ٢( » امع األنوار البهية لو« و  ) ٥٦٢ - ٥٥٨ص ( » العقيدة الطحاوية 

الفرقان بني أولياء الرمحن « و  ) ٣٩٥ / ٢( » لوامع األنوار « وانظر بعض الكرامات عن السلف يف 
   ) .١٥٥ - ١٣١ص ( » وأولياء الشيطان 

 وكذلك ال جيوز تصحيح احلديث وال تضعيفه عن طريق الكشف خالفا لصنيع بعض الصوفية كابن) ٢(



» الباب املائة والثمانية والتسعون «  انظر - الصويف الذي يدعي بأن فرعون مات مؤمنا -عريب الطائي 
  .واهللا وحده املستعان . » فتوحاته « من 
  .أي ال جيوز النذر له ألن هذا خاص باهللا تبارك وتعاىل وصرفه لغريه من الشرك األكرب والعياذ باهللا ) ٣(
   .٥٩حباشية ص  ) ٦( انظر التعليق رقم ) ٤(

)١/١٠٢(  

  

هي أمر خارق للعادة ، داع إىل اخلري والسعادة ، مقرون بدعوى النبوة ، قصد به : وتعريف املعجزة 
  .إظهار صدق من ادعى أنه رسول من اهللا سبحانه 

فما ال . بأا ظهور أمر خارق للعادة ، من قبل شخص غري مقارن لدعوى النبوة : وتعريف الكرامة 
  . مقرونا باإلميان والعمل الصاحل يكون استدراجا ، وما كان مقرونا بدعواها يكون معجزة يكون

)١/١٠٣(  

  

وأما إثبات التصرف يف العامل لألولياء ، وسقوط التكليف عنهم ، وإثبات ما خيتص باللّه ، فإسقاط حلق 
الضعيفة ، واألباطيل الشركية الربوبية واأللوهية ، ودعوى جمردة عن الدليل ، بل من العقائد الفاسدة 

، حجة فاسدة ،  ] ٣٤: الزمر . . . [ } لَهم ما يشاُءونَ { : واالستدالل بأمثال قوله تعاىل . السخيفة 
. فإن ذلك وعد هلم ، واللّه ال خيلف امليعاد ، وهذا هلم يف اآلخرة ، كما صرحت به اآليات واألحاديث 

وكفى باللّه .  شاء اهللا كان ، وما مل يشأ مل يكن ، واللّه املستعان ودعوى العموم ، بعيدة حمالة ، ما
شهيدا على الضمائر ، وحكما بني العادل واجلائر ، وغرهم يف دينهم ما كانوا يفترون ، ما أكثر هذا 
اليوم يف األحزاب املتحزبة ، واجلموع اتمعة ، من فرق الشيعة ، واملتصوفة ، وطوائف املبتدعة ، 

سرون قواعد مل تتأسس على علم ، وال هدى ، وال كتاب منري ، مث يبنون عليها قناطري علمهم يي
وعملهم ، وما مل يشهد له دليل من االفتراء والشبهة اليت نشأت عن اهلوى واإللف والتقليد ، ساقطة يف 

قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ { : ويف قوله تعاىل . البين فتبقى الدعوى جمردة ، وحجج اهللا سبحانه أكرب وأكثر 
كُمبِبحونِي يبِعفَات اللَّه  

)١/١٠٤(  

  



 فيا حسرة . أوضح دليل على املدعى ألن اخلري مقصور على اتباعه  ] ٣١: آل عمران . . . [ } اللَّه
{ ر النبوية اجلهلة البطلة الزاعمني بأن اتباعهم ملن قلدوه ينجيهم من دون اقتصاص واقتصار على اآلثا

 هنلَ مقْبي ا فَلَنينلَامِ دالْإِس رغِ غَيتبي نم٨٥: آل عمران . . . [ } و. [   
ومن يعتصم بِاللَّه فَقَد هدي { . . . واإلسالم ما جاء به خامت النبيني وسيد املرسلني صلى اهللا عليه وسلم 

فمن مل خيص اهللا باالعتصام ، وهو أغىن الشركاء عن  ] . ١٠١: ران آل عم[ } إِلَى صراط مستقيمٍ 
اتبِعوا ما { : الشرك ، مل يعتصم عن الضاللة ، ومن أخلص هللا ، سلم من الضاللة ، ومثله قوله تعاىل 

   ] .٣: األعراف [ } رونَ أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم ولَا تتبِعوا من دونِه أَولياَء قَليلًا ما تذَكَّ

)١/١٠٥(  

  

ولقد أرىب ضالل املتصوفة ، واتبعهم الرعاع واجلهلة ، واستحوذ عليهم الشيطان ، فأنساهم ذكر اهللا ، 
فال تسمع إال يا سيدي أمحد البدوي ، ويا سيدي الزيلعي ، ويا سيدي عيدروس ، ويا جيالين ، وال 

لبحر والرب إال قليلًا ، ولفقوا كذبات ال أصل هلا ، وقد عمت تسمع من يذكر اهللا ، ويلجأ إليه يف ا
جهاالم اليوم عامة أهل وقتنا وخاصتهم ، إال من شاء اهللا ، فيضيفون إليهم من القدرة والعلم باملغيبات 

، وكل عبارة ) ١(، والتصرف يف الكائنات ، ما خيتص باللّه سبحانه ، حىت قالوا فالن يتصرف يف العامل 
  . من أختها أخبث

اللهم إنا نربأ إليك من صنيع هؤالء ، ونسألك أن تكتبنا من الناهني عن ضالالم ، واملنادين هلم ، 
ونستغفرك يف التقصري ، وقد علمت عجزنا عن السيف والقنا ، أن نقضي به عليهم ، وعن اللسان أن 

  .انتهى . ه على كل حال ننصحهم ، أو ننادي به عليهم ، إال يف الصحف والكتابة ، واحلمد للّ
_________  

» عبد القادر اجليالين املتصرف يف األكوان «  : - رمحه اهللا -كقوهلم عن عبد القادر اجليالين ) ١(
وال يشكَّن . » إذا وقعت يف ضيق فناد مشايخ الطريق « وقوهلم » الغوث األعظم « وكوصفهم له بأنه 

أكرب خمرج من امللة ولو مل تكن هذه شركا فليس على األرض عاقل يف أن مثل هذه االعتقادات شرك 
شرك ، بل لقد فاق هؤالء أدعياء اإلسالم أصحاب اجلاهلية األوىل يف شركهم وكفرهم ألن أولئك 

إِلَى الْبر إِذَا هم فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اهللا مخلصني لَه الدين فَلَما نجاهم : كانوا كما قال اهللا فيهم 
أَمن يجِيب : ، وأما هؤالء فكما قدمنا وهم يكفرون بقوله تعاىل  ] ٦٥: العنكبوت [ يشرِكُونَ 

 ٦٢: النمل [ الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوَء ويجعلُكُم خلَفَاَء الْأَرضِ أَإِلَه مع اهللا قَليلًا ما تذَكَّرونَ 
. [  

)١/١٠٦(  



  

  فصل
. ما يتوسل به ويتقرب به إىل الشيء ) : ١(ومن لواحق البحث الذي قبله التوسل م ، وأصل الوسيلة 

مرتلة : الشفاعة ، وقيل : القرب من اهللا سبحانه ، وقيل : قيل ) ٢(» آت حممدا الوسيلة « وحديث 
  ) .٣(من منازل اجلنة 

 ما صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وجب اتباعه ، والعمل به ، ، واحلق أن) ٤(ويف التوسل خالف 
يا حممد إين أتوجه بك إىل « كحديث األعمى الذي يف السنن ، وهو حديث حسن ، ال موضوع ، فيه 

  ) .٧(، وأمثال ذلك ) ٦(» حبق السائلني عليك « : وحديث رواه أمحد واحلاكم وفيه ) . ٥(» ريب 
_________  

   ) .١٨٥ / ٥( » النهاية يف غريب احلديث « و  ) ٦٥ / ٤( » القاموس احمليط « انظر أي لغة و) ١(
، عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه )  فتح الباري ٩٤ / ٢( رواه البخاري وغريه ) ٢(

ت حممدا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آ: من قال حني يسمع النداء « : وسلم قال 
  .» الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته ، حلَّت له شفاعيت يوم القيامة 

عن عبد اهللا ابن  ) ٣٨٤( بل هي يف هذا احلديث مرتلة يف اجلنة كما روى مسلم يف صحيحه ) ٣(
لوا مثل ما يقول مث إذا مسعتم املؤذن فقو« : عمرو بن العاص أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

صلُّوا علي فإنه من صلَّى علَي صالة صلى اهللا عليه ا عشرا مث سلوا اهللا يل الوسيلة فإا مرتلة يف اجلنة 
  .» ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل يل الوسيلة حلّت له الشفاعة 

  .وبعضه فيه خالف كما سيأيت قريبا إن شاء اهللا التوسل بعضه متفق على استحبابه ) ٤(
( واحلاكم  ) ١٣٨٥( وابن ماجه  ) ٣٦٤٩( والترمذي  ) ١٣٨ / ٤(حديث األعمى رواه أمحد ) ٥(
مسعت عمارة بن غزية حيدث : من طريق عثمان بن عمر أنا شعبة عن أيب جعفر املدين قال  ) ٣١٣ / ١

: ادع اهللا أن يعافيين فقال : يب صلى اهللا عليه وسلم فقال عن عثمان بن حنيف أن رجال ضريرا أتى الن
فأمره أن يتوضأ فيحسن : فادعه قال : قال » إن شئت أخرت ذلك وهو خري لك وإن شئت دعوت « 

اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد نيب « : وضوءه ويصلي ركعتني ويدعو ذا الدعاء فيقول 
احلاكم : وشفعين فيه [  إىل ريب يف حاجيت هذه فتقضى يل اللهم شفعه يفّ الرمحة يا حممد إين توجهت بك

وكما أخرجه الطرباين  ) ٥١٩ / ١( وأخرجه احلاكم أيضا من طريق حممد بن جعفر ثنا شعبة به ] 
« حسن صحيح غريب » : قال الترمذي : صحة احلديث  ) . ١٨ - ١٧ / ٩( وذُكر فيه قصة منكرة 

« صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه » : وقال احلاكم « هذا حديث صحيح » : وقال أبو إسحاق 
وشفعين فيه » عزو زيادة  ) ١٥٨ص ( « التوصل إىل حقيقة التوسل » جاء يف : تنبيه . ووافقه الذهيب 

واحلديث . واهللا أعلم  ) ٣٥٧٨( للترمذي أيضا ومل أره يف الطبعة السلفية وال يف طبعة أمحد شاكر « 
. « ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث أيب جعفر وليس اخلطمي » : لِّم فيه ألجل قول الترمذي تكُ



التوسل » وقال الشيخ األلباين يف « صدوق سيئ احلفظ » فقال بعض أهل العلم إذا هو الرازي وهو 
أمحد يف ولكن هذا مدفوع بأن الصواب أنه اخلطمي وهكذا نسبه »  ) : ٦٨ص ( « أنواعه وأحكامه 

وكذلك مساه احلاكم ، واخلطمي هذا ال ) أبو جعفر املدين ( ومساه يف أخرى  ) ١٣٨ / ٤( رواية له 
للطرباين ويف طبعة بوالق من سنن الترمذي ) املعجم الصغري ( وقد ورد هكذا يف . الرازي هو املدين 

غُزية ويروي عنه شعبة أيضا ، ويؤكد ذلك بشكل قاطع أن اخلطمي هذا هو الذي يروي عن عمارة بن 
» انظر التعليق على . « وعلى هذا فاإلسناد جيد ال شبهة فيه . كما يف إسناده هنا ، وهو صدوق 

حول قصة الرجل )  فما بعدها ٨٢ص ( « التوسل وأحكامه » و  ) ١٨ - ١٧ / ٩( « املعجم الكبري 
  .مع عثمان ابن عفان اليت سبقت اإلشارة إليها عند الطرباين 

من خرج من « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب سعيد اخلدري قال : نص احلديث ) ٦(
اللهم إين أسألك حبق السائلني عليك وأسألك حبق ممشاي هذا فإين مل أخرج أشرا : بيته إىل الصالة فقال 

عيذين من النار وأن وال بطَرا وال رياًء وال مسعة وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن ت
رواه » تغفر يل ذنويب إنه ال يغفر الذنوب إال أنت ، أقبل اهللا عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك 

واحلديث ضعيف ، فيه عطية العويف وهو  ) . ٨٣( وابن السين  ) ٢١ / ٣( وأمحد  ) ٧٧٨( ابن ماجه 
« :  للذهيب وقال احلافظ ابن حجر  )٢١٥ص ( » ديوان الضعفاء « كما يف » جممع على ضعفه « 

وقد ذكره احلافظ ابن حجر يف  ) . ٢٤ / ٢( » التقريب » « صدوق خيطئ كثريا كان شيعيا مدلسا 
ضعيف « : وقال فيه )  بتحقيقي ١٢٢تعريف أهل التقديس رقم ( املرتبة الرابعة من مراتب املدلسني 
واحلديث ضعفه  ) . ٢٤رقم احلديث ( » ضعيفة السلسلة ال« وانظر » احلفظ مشهور بالتدليس القبيح 

« : حيث قال  ) ٧١ص ( » نزل األبرار « وأشار هلذا املصنف يف  ) ٣٢ص ( » األذكار « النووي يف 
ففي هذا الباب حديث بالل وحديث أيب سعيد اخلدري يف كتاب ابن السين وإسنادمها ضعيف صرح 

  .» بذلك النووي يف األذكار 
 ) ١) : ( التوسل املتفق عليه : ( نوع متفق عليه مرغب فيه ونوع خمتلف فيه  : التوسل نوعان) ٧(

وللَّه الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين يلْحدونَ : التوسل بأمساء اهللا وصفاته لقوله تبارك وتعاىل 
ولقد مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم  ] . ١٨٠: األعراف  [ في أَسمائه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ

اللهم إين أسألك يا اهللا الواحد األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له « : رجال يقول يف تشهده 
قد « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » كفوا أحد أن تغفر يل ذنويب إنك أنت الغفور الرحيم 

وغريه عن محجن بن أذرع األسلمي وانظر  ) ٥٢ / ٣( رواه النسائي » فر له قد غفر له غفر له قد غ
وكان  ) . ٢٩ص ( » التوسل أنواعه وأحكامه « وإسناده صحيح كما يف  ) ١٤٩٣( سنن أيب داود 

ن وحس ) ٥٠٩ / ١( رواه احلاكم » يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث « من أدعيته صلى اهللا عليه وسلم 
. توسل املسلم بعمله الصاحل إىل ربه تبارك وتعاىل  ) ٢ ) . ( ٣٠ص ( » التوسل « إسناده شيخنا يف 
ربنا إِننا سمعنا مناديا ينادي للْإِميان أَنْ آمنوا بِربكُم فَآمنا ربنا فَاغْفر لَنا ذُنوبنا وكَفِّر : ودليله قوله تعاىل 



، وملا جاء يف الصحيحني يف قصة أصحاب الغار  ] ١٩٣: آل عمران [ عنا سيئَاتنا وتوفَّنا مع الْأَبرارِ 
الثالثة حيث سأل كل منهم ربه بعمل صاحل عمله خالصا لوجهه الكرمي فانفرجت عنهم الصخرة اليت 

)  فتح الباري ٥٠٦ - ٥٠٥ / ٦( انظر صحيح البخاري . كانت أطبقت عليهم وخرجوا ميشون 
« : أن يقول » سيد االستغفار « وملا جاء يف حديث . لترى القصة بطوهلا  ) ٢٧٤٣( وصحيح مسلم 

اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتين وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر 
ومن « : قال »  يغفر الذنوب إال أنت ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنيب فاغفر يل فإنه ال

قاهلا من النهار موقنا ا فمات من يومه قبل أن ميسي فهو من أهل اجلنة ومن قاهلا من الليل وهو موقن 
من حديث )  فتح الباري ٩٨ - ٩٧ / ١١البخاري ( » ا فمات قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة 

. توسل املسلم بدعاء املسلم الصاحل  ) ٣] . ( سلم أيضا ورواه م [ - رضي اهللا عنه -شداد بن أوس 
 - رضي اهللا عنه - يف عهد اخلليفة عمر - رضي اهللا عنه -ودليله طلب الصحابة الدعاء من العباس 

حني أصام القحط تأسيا بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث كانوا يطلبون الدعاء منه صلى اهللا 
من )  فتح الباري ٧٧ / ٧ و ٤٩٤ / ٢( » صحيح البخاري « فيدعو هلم كما يف عليه وسلم يف حياته 
الذي أشار إليه املؤلف فهو ما عدا األنواع ) : وأما التوسل املختلف فيه . ( حديث أنس بن مالك 

ة وميكننا القول بأن األدل. الثالثة السابقة مثل التوسل باألنبياء والصاحلني بذام أو جاههم وحنو ذلك 
أدلة صحيحة ولكنها غري صرحية يف الداللة على : اليت يف مشروعية هذا النوع تنقسم إىل قسمني 

فأما األدلة الصحيحة اليت . املشروعية ، وأدلة صرحية يف املشروعية لكنها ال تصح من حيث إسنادها 
عن » لصحيح ا« يستدلون ا فأصحها حديث أنس بن مالك الذي سبقت اإلشارة إليه ونصه كما يف 

 كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد املطلب - رضي اهللا عنه -أنس بن مالك أن عمر بن اخلطاب 
. » اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فَيسقَونَ « : فقال 

ن التوسل بالرسول صلى اهللا عليه وسلم وحىت نعلم كيف توسل عمر بالعباس جيب أن نعرف كيف كا
 -عن أنس « ) :  وغريها فتح ٥٠١ / ٢( » صحيح البخاري « وهاكم احلديث كما يف . يف حياته 

 أن رجال دخل يوم اجلمعة من باب كان وجاه املنرب ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -رضي اهللا عنه 
يا رسول اهللا هلكت املواشي : لم قائما فقال قائما خيطب فاستقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

اللهم اسقنا : فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه فقال : وانقطعت السبل فادع اهللا أن يغيثنا قال 
واهللا ما نرى من سحابة وال قزعة وال شيئا وما بيننا وبني سلع من : اللهم اسقنا اللهم اسقنا ، قال أنس 

فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت مث أمطرت قال  : بيت وال دار قال
واهللا ما رأينا الشمس سبتا ، مث دخل رجل من ذلك الباب يف اجلمعة املقبلة ورسول اهللا صلى اهللا عليه : 

اهللا أن يا رسول اهللا هلكت األموال وانقطعت السبل فادع : وسلم قائم خيطب فاستقبله قائما فقال 
اللهم حوالينا وال علينا اللهم على : فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه مث قال : يمِسكها قال 

مواجهته ، : وجاه املنرب [ » فانقطعت وخرجنا منشي : اآلكام والظِّراب واألودية ومنابت الشجر قال 



أسبوعا ، : أي مستديرة ، سبتا : جبل معروف باملدينة ، مثل الترس : سحاب متطرف ، سلع : قزعة 
 ) ٥٠٧ / ٢فتح الباري . ( اجلبل املنبسط ليس بالعايل : التراب اتمع وحنو ذلك ، الظراب : اآلكام 
مما تقدم اتضح جليا أن توسل الصحابة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حياته إمنا كان بدعائه ال ] . 

 حيث توسلوا بدعائه ، فلو كان - رضي اهللا عنه -مع العباس جباهه وال بذاته وهذا هو الذي حصل 
املقصود ذات العباس أو جاهه ملا عدلوا عن التوسل جباه الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل التوسل بعمه 

وهو حديث الضرير وهو ثابت أيضا ولكنه  ) ٢٣١رقم ( والدليل الثاين ما تقدم  . - رضي اهللا عنه -
 أن الرجل الضرير جاء إىل رسول اهللا - ١:  التوسل املختلف فيه وإليك البيان كسابقه ال يدل على

 خريه النيب صلى اهللا عليه وسلم بني - ٢. ادع اهللا أن يعافيين : صلى اهللا عليه وسلم طالبا الدعاء فقال 
 - ٣. عه فاد:  فأصر الرجل على الدعاء فقال - وهو خري له -أن يدعو له وبني الصرب على ما هو فيه 

أي » اللهم فشفعه في «  جاء يف دعائه - ٤. أمره صلى اهللا عليه وسلم بالوضوء وإحسانه وبالدعاء 
وبعد ما بينا يتضح متاما أنه مل يكن من الضرير التوسل جباهه . اقبل دعاءه وشفاعته صلى اهللا عليه وسلم 

هللا عليه وسلم ذلك أبدا ، وإمنا علمه الدعاء صلى اهللا عليه وسلم وال بذاته وال علّمه رسول اهللا صلى ا
ودعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما بينا ، فلم يبق يف احلديث دليل على ما حيتج به بعضهم من 

ومن . التوسل باجلاه والذات ، بل احلديث دليل على التوسل املشروع بدعاء املرء الصاحل كما قدمنا 
يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اهللا وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَ وجاهدوا في : تعاىل العجب أن يستدل قوم بقوله 

أُولَئك الَّذين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ : ، وبقوله تعاىل  ] ٣٥: املائدة [ سبِيله لَعلَّكُم تفْلحونَ 
واملراد  ] . ٥٧: اإلسراء [ رب ويرجونَ رحمته ويخافُونَ عذَابه إِنَّ عذَاب ربك كَانَ محذُورا أَيهم أَقْ

التقرب إىل اهللا بالطاعة والعمل مبا يرضيه وهذا ال خالف فيه بني املفسرين : بالوسيلة يف اآلية األوىل 
وكذا املراد باآلية الثانية هو  ) . ٩٦ / ٣( » بن كثري تفسري ا « - رمحه اهللا -كما حكاه ابن كثري 
وأما األدلة الصرحية على التوسل املبتدع فال  ) . ٨٦ / ٥( » تفسري ابن كثري « القربة إىل اهللا وانظر 

ال » توسلوا جباهي فإن جاهي عند اهللا عظيم « : يصح منها بشيء ولذا مل يذكرها املؤلف فمن ذلك 
ولوال اإلطالة لنقلت غريمها وما . وغريها » اقتراف آدم اخلطيئة « وحديث . نة أصل له يف كتب الس

أن التوسل بغري ما تقدم من التوسل باألمساء : وخالصة األمر . قيل فيها من كالم أهل هذا الشأن 
 ال  وبعمل الداعي إىل ربه والتوسل بدعاء املرء الصاحل مما-احلسىن والصفات العليا هللا تبارك وتعاىل 

» من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد « : دليل عليه ، والرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول 
وكفى حجة على أن التوسل » من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد « : ويقول صلى اهللا عليه وسلم 

 وتوسلوا بدعاء  أمجعوا على تركه- رضي اهللا عنهم -بالذات واجلاه مبتدع أن الصحابة يف عهد عمر 
 وكذا توسل معاوية بدعاء يزيد بن األسود اجلُرشي عندما أصام - رضي اهللا عنهم أمجعني -العباس 

، وعزاه  ) ٣٨١ / ٢( » املعرفة والتاريخ « القحط ورفع يزيد يديه ودعا هلم كما رواه الفسوي يف 
ومن شاء «  ) . ٦٧٣ / ٣( » صابة اإل« احلافظ له وأليب زرعة الرازي يف تارخيه وصحح إسناده يف 



لشيخ « قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة » البسط يف أدلة التوسل املشروع واملبتدع فلريجع إىل 
التوسل أنواعه » البن عبد اهلادي و « الصارم املنكي يف الرد على السبكي » اإلسالم ابن تيمية و 

للشيخ محاد » ة القاري يف الرد على الغماري حتف« وأحكامه للشيخ حممد حممد ناصر األلباين و 
اللهم إنا نتوسل . للشيخ نسيب الرفاعي وكلها مطبوعة » التوصل إىل حقيقة التوسل « و . األنصاري 

إليك حببك لنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم ومبحبتنا له واتباعنا له ونسألك أن تفقهنا يف ديننا وأن دينا 
  .عودة إىل دينك يا مسيع يا جميب برمحتك يا أرحم الرامحني وسائر املسلمني إىل ال

)١/١٠٧(  

  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
يؤخذ من طلب الوضوء على املريض من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالتماس الربكة فيما : بعضهم 

 وهذا حمل توقف ألن ذلك بالقياس ، وهو ممنوع ، .المسه الصاحلون ، لتقريره صلى اهللا عليه وسلم 
لسد ذرائع العقائد الفاسدة يف اخللق ، وال نعلم أحدا من الصاحلني يف رتبته حىت يلحق به ، كما هو 

وأما ما مل يصح عن اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ، فسد الباب هو . مقتضى القياس مع الفارق 
 إذ فتح هذا ذريعة التساع عقائد السوء ، واخلروج عن حمض التوحيد الالزم محاية جلناب التوحيد ،

   ] .١٦٥: البقرة . . . [ } يحبونهم كَحب اللَّه والَّذين آمنوا أَشد حبا للَّه { : املأمور به ، قال تعاىل 

)١/١٠٨(  

  

 ورؤوفًا ورحيما بالعباد ، ودودا وكرميا واملؤمنون عرفوا اهللا مرتها عن األنداد واألضداد ، ومنعما
  .ولطيفًا وخالقًا ورازقًا ، وحنوها من صفات الكمال ، فأحبوه كما ينبغي له ، ويزداد هذا بزيادة املعرفة 

والذي يظهر أن احلامل ملن . اللهم اجعل حبك أحب إيل من نفسي ، وأهلي ومايل ، ومن املاء البارد 
 حمبة ما ال ينفع وال يضر ، والتوسل به ، واالعتقاد فيه ، اتباع من يظن به ادعى العلم والعقل ، على

اخلري من أهل العلم ، ودرجهم إبليس شيئًا فشيئًا ، حىت تعودوا ذلك وألفوه ، وسوغ هلم ذلك التقليد 
سمع ومن نظر بإنصاف فيهما مل خيف عليه احلق الصراح ، وهلذا ال ت. ، وعدم النظر يف الكتاب والسنة 

وال التوسل به وال دوام ذكره ) ١] (به [ عند الشدائد يف مدائن اإلسالم االستغاثة باللّه وال االستعانة 
  .أقل ، وإمنا جييز أكثرهم الّلج باملشايخ واألولياء ] بل [ إال قليلًا 



  .اللهم إنا نربأ إليك من أمثال تلك الضالالت واحملدثات ، ونعوذ بك من مجيع ما كره اهللا 
_________  

  ).منه ( يف األصل ) ١(

)١/١٠٩(  

  

والظاهر من األدلة الصحيحة الصرحية ، حترمي نذور القباب وغريها ، وهذا من العمل الذي ليس عليه 
وهو دال على بطالن العقود ) ١(» من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد « وىف الصحيحني . أمره 

 عليها سواء كان عن من جهل ، أو عرف احلق ، وتعمد خالفه ، غري املأمور ا ، وعدم ترتب مثراا
  ) .٢(فهذه النذور حمرمة باطلة 

وكذلك األموال اليت توقف على الكعبة املشرفة ، وعلى املسجد النبوي ، ينبغي صرفها يف مصاحل 
ر األنبياء لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اختذ قبو« اإلسالم وأهله ، وال تترك سدى ، ولقد 

يصلى فيها ، فكيف من اعتقد واختذ القرب وثنا يضر وينفع ؟ وعنه صلى اهللا ) ٣(» والصاحلني مساجد 
إن من كان قبلكم « و ) ٤(» اشتد غضب اهللا على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد « : عليه وسلم 

ولئك شرار اخللق عند اهللا يوم إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه وصوروا فيه تلك الصور ، أ
أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ال أدع « وعن علي . رواه أمحد وابن حبان ) ٥(» القيامة 

وقد علم باألدلة الصحيحة احملكمة أن بناء ) . ٦(» متثاال إال طمسته ، وال قربا مشرفا إال سويته 
  . حمرمة ، وأن النذور هلا) ٧(املشاهد والقباب ال جيوز 

_________  
معلقا بصيغة )  فتح ٣٥٥ / ٤( والذي رواه البخاري . من حديث عائشة  ) ١٧١٨( رواه مسلم ) ١(

 ) . ٣٠٢ ، ٣٠١ / ٥( » فتح الباري « و )  كتاب الصلح ٤٥ص ( » هدي الساري « اجلزم وانظر 
 / ٥( البخاري : حني فهو يف الصحي» من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد « : وأما حديث 

   .- رضي اهللا عنها -عن عائشة  ) ١٧١٨( ومسلم )  فتح ٣٠١
وأما النذر للمشاهد اليت على قرب ويل أو شيخ أو اسم من « : » شرح املنهاج « قال الرافعي يف ) ٢(

لغالب  وهو ا-حلّها من األولياء أو تردد يف تلك البقعة من األولياء والصاحلني فإن قصد الناذر بذلك 
 تعظيم البقعة واملشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن ا أو نسبت إليه أو -أو الواقع من قصد العامة 

بنيت على امسه فهذا النذر باطل غري منعقد ، فإن معتقدهم أن هلذه األماكن خصوصيات ويرون أا مما 
دواء حىت إم لينذرون لبعض األحجار يدفع ا البالء ويستجلب ا النعماء ويستشفى بالنذر هلا من األ

: إنه استند إليها عبد صاحل وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون : ملا قيل هلم 



القرب الفالين أو املكان الفالين يقبل النذر يعنون بذلك أنه حيصل به الغرض املأمول من شفاء مريض أو 
ن أنواع اازاة ، فهذا النذر على هذا الوجه باطل ال شك فيه قدوم غائب أو سالمة مال وغري ذلك م

نذر الشموع الكثرية العظيمة وغمرها : بل نذر الزيت والشمع وحنومها للقبور باطل مطلقا ومن ذلك 
لقرب اخلليل عليه السالم ولقرب غريه من األنبياء واألولياء فإن الناذر ال يقصد بذلك اإليقاد على القرب إال 

ا وتعظيما ظانا أن ذلك قربة ، فهذا مما ال ريب يف بطالنه واإليقاد املذكور حمرم سواء انتفع به هناك تربك
عن النذر الذي ينذره أكثر العوام » درر البحار « وقال الشيخ قاسم احلنفي يف شرح . » منتفع أم ال 
ر للمخلوق ال جيوز ألنه عبادة والنذ: أنه نذر ملخلوق : إنه باطل باإلمجاع لوجوه منها « : لغري اهللا 

ومنها ، أن املنذور له ميت وامليت ال ميلك ، ومنها أنه ظن أن امليت . والعبادة ال تكون ملخلوق 
إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم : يتصرف يف األمور دون اهللا واعتقاد ذلك كفر إىل أن قال 
، نقله ابن جنيم » با إليها فحرام بإمجاع املسلمني والشمع والزيت وغريها وينقل إىل ضرائح األولياء تقر

ومنه نقلنا ما  ) ١٢٢ - ١٢١ص ( » فتح ايد شرح كتاب التوحيد « انظر . » البحر الرائق « يف 
  .تقدم 

  .من حديث عائشة  ) ٥٢٩( ومسلم )  فتح ٢٠٠ / ٣( البخاري : متفق عليه ) ٣(
 وقد صح موصوال عن أيب هريرة ، كما حققه األستاذ  )١٥٨ / ١( رواه مالك يف املوطأ مرسال ) ٤(

  .فراجعه  ) ١٥ ، ٤( » حتذير الساجد « الشيخ األلباين يف 
   ) .٥٢٨( ، ومسلم )  فتح ٥٣١ / ١( روى حنوه البخاري ) ٥(
أال أبعثك على ما : قال يل علي بن أيب طالب : عن أيب اهلياج األسدي قال  ) ٩٦٩( رواه مسلم ) ٦(

  .» أن ال تدع متثاال إال طمسته وال قربا مشرفا إال سويته « ليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثين ع
خالفا ملا اشتهر وانتشر من بنائها على القبور يف كثري من ديار املسلمني مع كثرة األحاديث الواردة ) ٧(

ع هذا كله كتب الشيخ أبو يف النهي عن ذلك وحتذير النيب صلى اهللا عليه وسلم أمته قبل وفاته ، وم
إحياء املقبور من أدلة استحباب بناء املساجد والقباب على « الفيض أمحد الصديق الغماري كتابا مساه 

حتذير الساجد من اختاذ القبور « وانظر الرد عليه وعلى أفكاره الضالة املضللة يف كتاب » القبور 
  .للشيخ األلباين ، واهللا املستعان » مساجد 

)١/١١٠(  

  

  فصل
فقصها على عامل ، ) ١(والرؤيا من اهللا تعاىل وحي حق ، إذا رأى صاحبها يف منامه ما ليس ضغثًا 

  .وصدق فيها ، وأوهلا على أصل تأويلها الصحيح ومل حيرف 



، فأي جاهل أجهل ممن يطعن يف الرؤيا ، ) ٢(والرؤيا تأويلها حق ، وقد كانت الرؤيا من األنبياء وحيا 
ا ليست بشيء ، وبلغين أن من قال هذا القول ال يرى االغتسال من االحتالم ويزعم أ.  

  ) .٣(» إن رؤيا املؤمن كالم يكلم به الرب عبده « : وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  ) .٥) (٤(» إن الرؤيا من اهللا « : وقال 
  .وغريه ) ٦(ويف الباب أحاديث ، ذكرها يف املشكاة 

_________  
: قال اهللا تعاىل  ) . ١٧٥ / ١( القاموس احمليط . رؤيا ال يصح تأويلها الختالطها : أضغاث أحالم ) ١(

   ] .٤٤: يوسف [  الْأَحلَامِ بِعالمني قَالُوا أَضغاثُ أَحلَامٍ وما نحن بِتأْوِيلِ
وما كَانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اهللا إِلَّا وحيا أَو من وراِء حجابٍ أَو يرسلَ رسولًا فَيوحي بِإِذْنِه : قال تعاىل ) ٢(

 يمكح يلع هاُء إِنشا يكانت رؤيا «  : - رضي اهللا عنهما -وقال ابن عباس  ] . ٥١: الشورى [ م
وإسناده حسن  ) ٤٦٣( » السنة « وابن أيب عاصم يف  ) ٩٠ / ٢( رواه ابن جرير » األنبياء وحيا 

إِني أَرى في : . . . مث قرأ » رؤيا األنبياء وحي « : وقال عبيد بن عمري . » ظالل اجلنة « كما يف 
 كحي أَذْبامِ أَنند ) .  فتح ٢٣٩ ، ٢٣٨ / ١( رواه البخاري  ] . ١٠٢: الصافات . [ . . الْميبوع

ولد يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم كما قال مسلم ، وعده غريه من كبار التابعني : بن عمري 
ولقد جاء أثر ابن عباس . » التقريب « و » التهذيب « وهو قاص أهل مكة جممع على ثقته ، انظر 

ورجاله ثقات غري أيب عبد امللك الكرندي « : » ظالل اجلنة « وقال يف » ابن أيب حامت  « مرفوعا عند
  .» فلم أعرفه وال عرفت نسبته 

عن عبادة بن الصامت وإسناده ضعيف كما قال  ) ٤٨٦( » السنة « رواه ابن أيب عاصم يف ) ٣(
 / ٧( » امع « واه الطرباين كما يف شيخنا وأعله حبمزة بن الزبري وجنيد بن ميمون أيب عبد اهللا ، ور

نوادر األصول « واحلديث رواه احلكيم الترمذي يف . » فيه من مل أعرفه « : عن عبادة ، وقال  ) ١٧٤
يف األصل الثامن والسبعني وهو من روايته عن شيخه عمر بن أيب عمر وهو واه ويف  ) ١١٢ص ( » 

أيضا » السنة « وروى ابن أيب عاصم يف  ) . ٣٥٤ / ١٢( » الفتح « سنده جنيد كما قال احلافظ يف 
لَهم : عن صفوان بن عمرو عن محيد بن عبد الرمحن أن رجال سأل عبادة عن قوله تعاىل  ) ٤٨٧( 

سألت عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، فقال عبادة  ] ٦٤: يونس . . . [ الْبشرى في الْحياة الدنيا 
هي الرؤيا الصاحلة يراها املؤمن لنفسه أو يرى له وهو من كالم يكلم به ربك عبده يف « : وسلم فقال 

محيد بن » إسناده صحيح إن كان ما يف األصل « : » ظالل اجلنة « وقال شيخنا األلباين يف . » املنام 
 من ذلك حمفوظا وهو محيد بن عبد الرمحن بن عوف ثقة من رجال الشيخني لكين يف شك« عبد الرمحن 

 أن السيوطي أورده - ٢.  أن ابن عبد الرمحن هذا مل يذكروه يف شيوخ صفوان بن عمرو - ١: ألمور 
 - ٣. من رواية احلكيم الترمذي وابن مردويه عن محيد بن عبد اهللا  ) ٣١٣ / ٣( « الدر املنثور » يف 



 ذكر يف الرواة عنه صفوان بن عمرو  )٢٢٤ / ٢ / ١( أن محيد بن عبد اهللا املدين ملا ترمجه ابن أيب حامت 
(  أن ابن جرير الطربي أخرجه - ٤. ومل يذكر يف الرواة عن محيد بن عبد الرمحن ، صفوان بن عمرو 

أتى رجل : من طريق عمر بن عمرو بن عبد األمحوسي عن محيد بن عبد اهللا املزين قال  ) ٩٤ / ١١
من  ) ٩٦ص ( مث أخرجه . « . . .  من كالم هو» : احلديث ، دون قوله . . . عبادة بن الصامت 

. . . ثنا صفوان قال ثنا محيد بن عبد اهللا أن رجال سأل عبادة بن الصامت : طريق أيب املغرية قال 
» وأن « محيد بن عبد اهللا » فهذا يؤكد أن الراوي هلذا احلديث إمنا هو : قلت . احلديث دون الزيادة 
مث ذكر شيخنا أن محيد بن عبد اهللا املزين جمهول احلال . سخ الكتاب خطأ من نا« محيد بن عبد الرمحن 

روى عنه ثقتان وذكره ابن حبان يف الثقات ، فهو مستور احلال من التابعني والنفس تطمئن لالحتجاج 
بأمثاله من مستوري التابعني وعلى ذلك كثري من احملققني ، لكن يف النفس شيء من ثبوت الزيادة 

 ورودها يف طريق األمحوسي وال يف طرق أخرى للحديث عن عبادة بن الصامت ، وقد املذكورة لعدم
السلسلة » مث خرجه الشيخ يف . أخرجها ابن جرير وغريه وكذلك مل ترد يف حديث غريه من الصحابة 

   ) .١٧٨٦( برقم « الصحيحة 
حلُلْم من الشيطان فإذا الرؤيا من اهللا وا« : عن أيب قتادة مرفوعا بلفظ  ) ٢٢٦١( رواه مسلم ) ٤(

ورواه » حلم أحدكم حلما يكرهه فَلْينفُث عن يساره ثالثا وليتعوذ باهللا من شرها فإا ال تضره 
» الرؤيا الصادقة من اهللا واحلُلْم من الشيطان « عن أيب قتادة بلفظ )  فتح ٣٦٩ / ١٢( البخاري 

دري أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن أيب سعيد اخل)  فتح ٣١٩ / ١٢( ورواه البخاري أيضا 
إذا رأى أحدكم رؤيا حيبها فإمنا هي من اهللا فليحمد اهللا عليها وليحدث ا ، وإذا رأى غري « : يقول 

« وانظر . » ذلك مما يكرهه فإمنا هي من الشيطان فليستعذ من شرها وال يذكرها ألحد فإا ال تضره 
  . احلديث لشرح ) ٣٧٢ - ٣٧٠ / ١٢( » الفتح 

   ) .٧٧ص ( ألمحد بن حنبل » السنة « من بداية الفصل إىل هنا متاما كما يف ) ٥(
 - ٣٥٢٠( » صحيح اجلامع الصغري « وانظر  ) . ٤٦٢٧ - ٤٦٠٦حديث  / ٢ج ( املشكاة ) ٦(

٣٥٣٠. (   

)١/١١١(  

  

  فصل
عليه وسلم أسري به ليلًا من وأمجع القائلون باألخبار ، واملؤمنون باآلثار ، أن رسول اهللا صلى اهللا 

املسجد احلرام إىل املسجد األقصى ، بنص القرآن ، مث عرج به إىل السماء واحدة بعد واحدة حىت إىل 
فوق السماوات السبع ، وإىل سدرة املنتهى جبسده وروحه مجيعا ، مث عاد من السماء إىل مكة قبل 



  .الصبح 
ه فوق العرش ، مستويا عليه ، كما قال سبحانه يف مواضع وفيه أيضا دليل على علو الرب تعاىل ، وكون

  ) .١(} الرحمن علَى الْعرشِ استوى { : من كتابه ومنها قوله 
ومن قال إنه منام وأنه مل يسر بعبده فقد ) ٢(فمن قال إن اإلسراء يف ليلة واملعراج يف أخرى فقد غلط 

  .كفر 
، وكل ذلك أخبار ) ٣(هللا عليه وسلم مجاعة من الصحابة كثرية وقد روى قصة اإلسراء عن النيب صلى ا

  .صحيحة ، وآثار صرحية مقبولة ، مرضية عند أهل النقل 
_________  

 ٤:  والسجدة ٥٩:  والفرقان ٢:  والرعد ٣:  ويونس ٥٤:  وانظر األعراف ٥: سورة طه ) ١(
   .٤: واحلديد 

كيف ساغ هلم أن يظنوا أنه يف كل !  زعموا أنه كان مرارا يا عجبا هلؤالء الذين« : قال ابن القيم ) ٢(
أمضيت فريضيت » : مرة يفرض عليهم الصلوات مخسني مث يتردد بني ربه حىت تصري مخسا فيقول 

 ٥( زاد املعاد » ! . . . مث يعيدها يف املرة الثانية إىل مخسني مث حيطها إىل مخس ؟ « وخففت عن عبادي 
 /٤٢. (   
قال احلافظ أبو اخلطاب عمر بن دحية يف «  ) : ٤٢ / ٥( » تفسريه « فظ ابن كثري يف قال احلا) ٣(

وقد ذكر حديث اإلسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد مث « التنوير يف مولد السراج املنري » كتابه 
وقد تواترت الروايات يف حديث اإلسراء عن عمر بن اخلطاب وعلي وابن مسعود وأيب ذر : قال 
الك بن صعصعة وأيب هريرة وأيب سعيد وابن عباس وشداد بن أوس ، وأبي بن كعب وعبد الرمحن وم

بن قرط وأيب حية وأيب ليلى األنصاريني وعبد اهللا بن عمر وجابر وحذيفة وبريدة وأيب أيوب وأيب أمامة 
 رضي -ر الصديق ومسرة بن جندب وأيب احلمراء وصهيب الرومي وأم هانئ وعائشة وأمساء ابنيت أيب بك

 منهم من ساقه بطوله ومنهم من اختصره على ما وقع يف املسانيد وإن مل تكن رواية -اهللا عنهم أمجعني 
بعضهم على شرط الصحة فحديث اإلسراء أمجع عليه املسلمون وأعرض عنه الزنادقة وامللحدون 

تم اللَّهو هِماهاهللا بِأَفْو ورئُوا نطْفيونَ لرِيدونَ يرالْكَاف كَرِه لَوو ورِهن ٨: الصف [ م. [   

)١/١١٢(  

  

أهل العلم هل رأى صلى اهللا عليه وسلم ربه عز وجل أم ال ؟ فذهب إىل كل وجهة ) ١(واختلف 
والراجح الرؤية ، وبه قال . ذاهب من الصحابة والتابعني وأتباعهم ، وأهل احلديث والفقه والتاريخ 

، وعن أنس أن النيب صلى ) ٣(، وروي مأثورا واحلديث الذي جاء فيها على ظاهره ) ٢(اإلمام أمحد 



واحلديث بطوله خمرج يف الصحيحني ، ) . ٤(» فرجعت إىل ريب وهو يف مكانه « : اهللا عليه وسلم قال 
  .واملنكر هلذه اللفظة ، بعد ورود احلديث راد على اهللا ورسوله ويف خطر عظيم 

 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
_________  

و  ) ٣٧ / ٥( » زاد املعاد « و  ) ٢٤٨ص ( شرح عقيدة الطحاوية : انظر لبيان هذا االختالف ) ١(
( » وامع األنوار ل« و  ) ٥١٢ / ٣( للاللكائي » السنة « و  ) ٦٠٩ - ٦٠٧ / ٨( » فتح الباري « 
الصحيح أنه رآه بقلبه . . . «  ) : ٢٤٩ - ٢٤٨ص ( وقال شارح الطحاوية . وغريها  ) ٢٥٠ / ٢

النجم [ ، ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى  ] ١١: النجم [ ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى : ومل يره بعني رأسه ، وقوله 
لم أن هذا املرئي جربائيل رآه مرتني على صورته اليت خلق ، صح عن النيب صلى اهللا عليه وس ] ١٣: 

ثُم دنا فَتدلَّى فهو غري الدنو والتديل املذكورين يف قصة : عليها ، وأما قوله تعاىل يف سورة النجم 
 رضي اهللا -اإلسراء ، فإن الذي يف سورة النجم هو دنو جربيل وتدليه كما قالت عائشة وابن مسعود 

 ٥: النجم [ علَّمه شديد الْقُوى ذُو مرة فَاستوى وهو بِالْأُفُقِ الْأَعلَى ثُم دنا فَتدلَّى :  فإنه قال -عنهما 
  .، فالضمائر كلها راجعة إىل هذا املعلم الشديد القُوى  ] ٨ -
رأيت « : اهللا عليه وسلم قوله صلى  ) ٣٧ / ٥( » زاد املعاد «  يف - رمحه اهللا -ذكر ابن القيم ) ٢(

وغريمها وهو  ) ٤٣٣( وابن أيب عاصم  ) ٢٨٥ و ٣٦٨ / ١(  رواه أمحد -» ريب تبارك وتعاىل 
إن هذا مل يكن يف «  : -خمتصر من حديث الرؤيا : ولكنه قال » ظالل اجلنة « حديث صحيح كما يف 

خربهم عن رؤيته تلك الليلة يف منامه اإلسراء ولكن كان يف املدينة ملا احتبس عنهم يف صالة الصبح مث أ
 رمحه اهللا -نعم رآه حقا فإن رؤيا األنبياء حق وال بد ومل يقل أمحد : ، وعلى هذا بىن اإلمام أمحد وقال 

ومن حكي ذلك عنه فقد وهم عليه ولكن قال مرة رآه ومرة قال رآه .  أنه رآه بعيين رأسه يقظة -
ه الثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيين رأسه وهذه وحكيت عن. بفؤاده فحكيت عنه روايتان 

والرواية اليت أشار هلا املؤلف عن أمحد رواها : قلت . انتهى » نصوص أمحد موجودة ليس فيها ذلك 
قلت ألمحد « عن املروزي  ) ٦٠٩ - ٦٠٨ / ٨( » فتح الباري « كما يف » السنة « اخلالل يف كتاب 

من زعم أن حممدا رأى ربه فقد أعظم على اهللا الفرية ، فبأي شيء يدفع : ت إم يقولون إن عائشة قال
بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم رأيت ريب ، قول النيب صلى اهللا عليه وسلم أكرب من قوهلا : قوهلا ؟ قال 

 «.  
  .انظر التعليق السابق ) ٣(
من طريق )  فتح الباري ٤٧٨ / ١٣ ( يف البخاري - رمحه اهللا -احلديث الذي أشار إليه املؤلف ) ٤(

فدنا اجلبار رب . . . « : شريك بن عبد اهللا عن أنس بن مالك يف حديث طويل يف قصة اإلسراء فيه 
. . فعال به اجلبار فقال وهو يف مكانه يا رب خفف عنا . العزة فتدىل حىت كان منه قاب قوسني أو أدىن 

يف هذا احلديث لفظة أخرى تفرد ا « : ديث شريك ولقد ذكر اخلطايب يف نقده حل: فائدة . » . 



 إىل اجلبار تعاىل وهو يف مكانه فقال - يعين جربيل -فعال به » . شريك أيضا مل يذكرها غريه وهي قوله 
ليس يف السياق تصريح بإضافة املكان إىل « : لكن قال احلافظ ابن حجر عقبه « » يا رب خفف عنا : 

يف سياق حديث  ) ٢٤٨ص ( وقد وقع يف شرح الطحاوية  ) . ٤٨٤ / ١٣( فتح الباري » اهللا تعاىل 
وما . وعزاه للبخاري » فعال به جربائيل حىت أتى به إىل اجلبار تبارك وتعاىل وهو يف مكانه « : اإلسراء 

حديث شريك بن : حتقيق حديث شريك . ذكرته وسقته هو نص البخاري وهو يؤيد ما قاله ابن حجر 
مسعت أنس بن مالك حيدثنا عن ليلة أسري « : من طريقه قال  ) ٢٦٣( أيب منر ذكره مسلم عبد اهللا بن 

برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثالثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم يف 
 انتهى »املسجد احلرام ، وساق احلديث بقصته حنو حديث ثابت البناين وقدم فيه وأخر وزاد ونقص 

 يعين بتلك -ومنه تعلم أن قول املؤلف عن احلديث إنه خمرج يف الصحيحني : قلت . كالم اإلمام مسلم 
كما وصفه احلافظ يف » صدوق خيطئ « أنه » شريك « خالصة األمر يف : قلت .  فيه ما فيه -اللفظة 

احتج به اجلماعة « : يه بعد ذكر أقوال األئمة ف ) ٤١٠ص ( » مقدمة الفتح « وقال يف » التقريب « 
عن  ) ٣٨٣( ص » املقدمة « وقال أيضا يف » إال أن يف روايته عن أنس حلديث اإلسراء مواضع شاذة 

شريك مل يترك ولذا قال : قلت . » خالف فيه شريك أصحاب أنس يف إسناده ومتنه « : حديث شريك 
يث ال يسقط مجيع احلديث وال إن وهم الثقة يف موضع من احلد«  ) : ٤٨٤ / ١٣( » الفتح « يف 

سيما إذا كان الوهم ال يستلزم ارتكاب حمذور ولو ترك حديث من وهم يف تاريخ لترك حديث مجاعة 
نعود إىل احلديث ، فاحلديث قد انتصر . للبسط يف ترمجة شريك » ذيب التهذيب « وانظر » املسلمني 

وتكلم  ) . ٣٨٣ص ( » مقدمة الفتح « يف له مجاعة منهم أبو الفضل بن طاهر فصنف فيه جزءا كما 
 مسلم بن - ١: فيه مجع من احلفاظ لتفرد شريك ، وملخالفته غريه ، والضطرابه ، ومن هؤالء احلفاظ 

 / ١٣( » فتح الباري «  اخلطايب ، كما يف - ٢ ) . ٢٦٣( » صحيحه « احلجاج كما سبق ، انظر 
األمساء «  البيهقي يف - ٤ ) . ٤٨٤ / ١٣( » الفتح «  ابن حزم كما يف - ٣ ) . ٤٨٤ - ٤٨٣

 ) . ٣٨٣ص ( » هدي الساري «  القاضي عياض كما يف - ٥ ) . ٤٤١ - ٤٤٠ص ( » والصفات 
( » الفتح «  النووي كما يف - ٧ ) . ٤٨٤ / ١٣( » فتح الباري «  عبد احلق األشبيلي كما يف - ٦

( » تفسريه «  ابن كثري يف - ٩ ) . ٤٢ / ٣ ( »زاد املعاد «  ابن قيم اجلوزية يف - ٨ ) . ٤٢ / ١٣
، وقد عد لشريك اثين  ) ٤١٠ص ( » مقدمة الفتح «  احلافظ ابن حجر يف - ١٠ ) . ٦ - ٥ / ٥

بعد ما تقدم أن شريكا : قلت  ) . ٤٨٦ - ٤٨٥ / ١٣( » الفتح « عشر ومها يف حديثه انظرها يف 
 ذلك اللفظ الذي ذكره املؤلف فلذا ال يثبت منه انفرد بألفاظ يف حديث اإلسراء دون غريه ، ومن

الرؤية هللا رب العاملني ليلة اإلسراء لكون احلديث شاذا كما يعلم عند أهل الصناعة وال ضري على من 
وأما إن صح اخلرب وثبت فالواجب التسليم ، ومن مل يسلم فهو على خطر عظيم كما . أنكر ما مل يثبت 

  .لم واهللا تعاىل أع. قال املؤلف 



)١/١١٣(  

  

  فصل
وجيب اإلميان بكل ما أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وصح به اخلرب عنه ، مما شهدناه أو غاب عنا أنه 
صدق وحق ، سواء يف ذلك ما عقلناه ، أو جهلناه ، ومل نطلع على حقيقة معناه ، وكان يقظة ال مناما 

)١. (  
 خارج يف هذه األمة ال حمالة ، كما أخرب به النيب صلى أشراط الساعة ، وإن الدجال األعور: ومن ذلك 

  ) .٢(اهللا عليه وسلم ، ال شك يف ذلك ، وال ارتياب ، وهو أكذب الكاذبني 
 -السالم ، نازل يرتل على املنارة البيضاء ، شرقي دمشق ، فيأتيه ) ] ٣(عليهما [ وأن عيسى ابن مرمي 

 ولُد -يق ، فيهرب منه ، ويقتله عند باب لُد الشرقي  وقد حصر املسلمني على عقبة أف-أي الدجال 
  ) .٥ (-من الرملة حنو ميلني ) ٤] (بفسلطني بالقرب [ أرض 

  ) .٦(ويظهر املهدي املنتظر 
  ) .٧(وخيرج يأجوج ومأجوج 

  ) .٨(وتطلع الشمس من مغرا 
  ) .١٠(والنار ) ٩(وخترج الدابة 

  .وأشباه ذلك كما صح به النقل 
آتية ال ريب فيها ، وأن اهللا يبعث من يف القبور ، ومن أنكر قيام الساعة واحلشر فقد كفر وأن الساعة 

  .باللّه العظيم وخرج عن ملة اإلسالم 
_________  

  .أي ال يعول على الرؤية يف املنام إثبات عقيدة أو حكم شرعي ) ١(
ا قرر ذلك علماء هذا الشأن اعلم أن أحاديث ذكر الدجال ونزول عيسى عليه السالم متواترة كم) ٢(
 ٢٩٣٣( ومسلم  ) ١٠٥ - ٨٩ / ١٣( البخاري : وانظر أحاديث الدجال يف الصحيحني وغريمها . 
- ٢٩٤٠. (   
  .هكذا يف األصل ) ٣(
  .يف األصل فلسطني بالقربة) ٤(
التصريح « وراجع رسالة  ) ٢٩٤٠ و ٢٩٠١( صحيح مسلم : انظر لرتول عيسى عليه السالم ) ٥(

 - ٤٩٠ / ٦( وروى البخاري يف صحيحه  . - رمحه اهللا -للكنوي » تواتر يف نزول املسيح فيما 
 - رضي اهللا عنه -واللفظ ملسلم عن أيب هريرة  ) ١٥٥( ومسلم يف صحيحه )  فتح الباري ٤٩١
والذي نفسي بيده ليوشكن أن يرتل فيكم ابن مرمي « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يقول 



ولقد . »  مقسطا يكسر الصليب ويقتل اخلرتير ويضع اجلزية ويفيض املال حىت ال يقبله أحد حكما
إىل أن عيسى حيكم » الدر املختار « كاحلصكفي يف مقدمة كتابه » احلنفية « ذهب بعض متعصيب 

 ص( للمنذري » خمتصر صحيح مسلم « وهلذا قال شيخنا يف تعليقه على احلديث يف . باملذهب احلنفي 
هذا صريح يف أن عيسى عليه السالم حيكم بشرعنا ويقضي بالكتاب والسنة ال بغريمها من  ) : ٥٤٨

كيف يساوي بني املذهب : فثار بعض احلاقدين املتعصبني فقالوا ! . اإلجنيل أو الفقه احلنفي وحنوه 
 وأن العطف ال يقتضي .احلنفي واإلجنيل ؟ واحلقيقة أن الشيخ قاله ردا على غالة املذهبية كما ذكرناه 

 ٥١١( رواه مسلم » يقطع الصالة املرأة واحلمار والكلب « املساواة يف كل جانب أيضا ملا يف احلديث 
 فهل يقال إن - ) ٥١٠( » صحيح مسلم «  والبخاري ، والكلب املقصود هو األسود كما يف -) 

 ال وألف ال وإمنا األمر يتعلق بقطع :الرسول صلى اهللا عليه وسلم ساوى بني املرأة والكلب ؟ واجلواب 
  .الصالة ، واهللا املستعان 

أحاديث املهدي صححها مجع من احلفاظ كالترمذي واحلاكم وابن حبان والعقيلي والقرطيب ) ٦(
» الرد على من كذب أحاديث املهدي « : انظر . والطييب وابن حجر وشيخ اإلسالم ابن تيمية وغريهم 

االحتجاج باألثر على من أنكر املهدي «  و - حفظه اهللا -عبد احملسن العباد لشيخنا العالمة احملقق 
 ) ٤١ص  / ٤ج ( » السلسلة الصحيحة « لفضيلة الشيخ محود التوجيري حفظه اهللا و » املنتظر 

  .لشيخنا حمدث العصر األلباين يرمحه اهللا 
   ) .٢٩٣٧( سلم وم)  فتح الباري ٣٨١ / ٦ و١٠٦ / ١٣( » صحيح البخاري « انظر ) ٧(
اطّلع النيب صلى اهللا عليه : عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال  ) ٢٩٠١( روى مسلم يف صحيحه ) ٨(

إا لن تقوم حىت « : نذكر الساعة قال : ؟ قالوا » ما تذاكرون « : وسلم علينا وحنن نتذاكر فقال 
س من مغرا ونزول عيسى ابن فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشم» تروا قبلها عشر آيات 

خسف باملشرق وخسف باملغرب « : مرمي صلى اهللا عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثالثة خسوف 
  .»وخسف جبزيرة العرب وآخر ذلك نار خترج من اليمن تطرد الناس إىل محشرهم 

 من الْأَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ الناس كَانوا بِآياتنا لَا وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً: قال تعاىل ) ٩(
هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ تأْتيهم الْملَائكَةُ أَو يأْتي ربك أَو يأْتي بعض : وقال تعاىل  ] ٨٢: النمل [ يوقنونَ 

 كبر اتبالصفحة السابقة  ) ٣( التعليق رقم وانظر  ] . ١٥٨: األنعام . . . [ آي.  
عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال )  فتح الباري ٧٨ / ١٣( روى البخاري ) ١٠(
ص ( وانظر البخاري » ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجاز تضيء أعناق اإلبل ببصرى « : 

لنار وكيف اجلمع بني هذا واحلديث السابق ذكره يف أيضا ملا ذكر من تواتر خروج هذه ا ) ٨٠ - ٧٩
 ٢( » لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية « وانظر مباحث الفنت وأشراط الساعة يف . التعليق 

  ] .والنهاية يف الفنت واملالحم البن كثري  ) . [ ١٥٧ - ٦٦/ 



)١/١١٤(  

  

ليه وسلم بعد املوت ، فيؤمن بفتنة القرب ، وعذاب اآلخرة وجيب اإلميان بكل ما أخرب به النيب صلى اهللا ع
وفتنة ) . ١( ، وأمر به يف كل صالة عذاب القربونعيمها ، وقد استعاذ النيب صلى اهللا عليه وسلم من 

  ) .٢(األجداث وضغطتها 
من ربك ؟ وما دينك ومن نبيك ؟ فيثبت : وسؤال منكر ونكري حق والناس يفتنون يف قبورهم فيقال 

ريب اهللا وديين اإلسالم ونبيي : اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ، فيقول املؤمن 
هاه هاه ال أدري مسعت الناس يقولون شيئا فقلته : حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وأما املرتاب فيقول 

نسان ، ولو مسعها اإلنسان من حديد ، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إال اإل) ٣(فيضرب مبرزبة 
، فتعاد األرواح إىل ) ٤(لصعق ، مث بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إىل أن تقوم القيامة الكربى 

وتقوم القيامة اليت أخرب ا يف كتابه على لسان رسوله ، وأمجع عليها املسلمون ، فيقوم ) . ٥(األجساد 
) ٧(، تدنو منهم الشمس ، ويلجمهم العرق ) ٦(ة غرال الناس من قبورهم لرب العاملني ، حفاة عرا

)٨. (  
_________  

قال رسول اهللا صلى :  قال - رضي اهللا عنه -عن أيب هريرة  ) ٥٨٨( روى مسلم يف صحيحه ) ١(
اللهم إين أعوذ بك من عذاب : إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهللا من أربع يقول « : اهللا عليه وسلم 

صحيح مسلم « وانظر » رب ومن فتنة احمليا واملمات ومن شر فتنة املسيح الدجال جهنم ومن عذاب الق
  .لترى االستعاذة الفعلية يف الصالة  ) ٥٨٩( » 
» إن للقرب ضغطة فلو جنا أو سلم أحد منها لنجا سعد بن معاذ « ويف احلديث . القبور : األجداث ) ٢(

لوامع « وراجع  ) ١٦٩٥( » لسلسلة الصحيحة ا« وانظر خترجيه يف  ) ٩٨ و ٥٥ / ٦( رواه أمحد 
   ) .١٤ / ١( » األنوار 

  ) .ر ز ب ( مادة  ) ٧٥ / ١( عصية من حديد ، القاموس : املرزبة ) ٣(
لترى التوسع يف خترجيه ، وذكر احلديث بطوله عن الرباء بن  ) ١٥٦ص ( » أحكام اجلنائز « انظر ) ٤(

  .ا  مرفوع- رضي اهللا عنه -عازب 
تعلقها به يف البطن : األول  : - وهي متغايرة األحكام -للروح مخسة أنواع من التعلُّقِ باإلنسان ) ٥(

تعلقها به يف حالة النوم ، فلها به تعلق : الثالث . تعلقها به بعد خروجه إىل وجه األرض : الثاين . جنينا 
زخ ، وإن فارقته وجتردت عنه فإا مل تفارقه تعلقها به يف الرب: الرابع . من وجه ومفارقة من وجه آخر 

تعلقها به بعد بعث األجساد وهو أكمل تعلق هلا : اخلامس . كليا حبيث ال يبقى هلا إليه التفات ألبتة 
بالبدن ال نسبة ملا قبله من أنواع التعلق إليه إذ هو تعلق ال يقبل البدن معه موتا وال نوماَ وال فسادا 



( البن القيم » الروح « انتهى ملخصا من .  فتأمل هذا يزح عنك إشكاالت كثرية .فالنوم أخو املوت 
مل يتأمل هذه األنواع الدكتور مسعود عثماين فضلَّ وأضلّ : قلت  ) . ٤٥١ص ( والطحاوية  ) ٤٣ص 

 عن وكفر مجاهري املسلمني من السابقني واملعاصرين إلميام بأن الروح تعود إىل جسد امليت إعادة ختتلف
وقد رددت عليه مبقال نشر يف رسالة باللغة األردية . واهللا املستعان على هذه االحنرافات . احلياة الدنيا 

إثبات إعادة الروح إىل جسد امليت عند سؤال امللكني والرد على الدكتور عثماين يف نفيه « : بعنوان 
  .» ذلك 

 بقت غُرلَته وهي اجللدة اليت يقطعها اخلاتن من مجع أغرل وهو األقلف وزنه ومعناه وهو من: غُرال ) ٦(
   ) .٣٩٤ / ١١( » الفتح « الذكر كما يف 

)  فتح الباري ٣٧٧ / ١( انظر ألحوال الناس يوم القيامة ، وما ذكره املؤلف صحيح البخاري ) ٧(
   ) .٢٨٦٤ - ٢٨٦٠( ومسلم 

   ) .١٣ص ( » بالعقيدة الواسطية « قارن هذا الفصل ) ٨(

)١/١١٥(  

  

وأصناف ما تتضمنه الدار األوىل واآلخرة ، من أشراط القيامة ، واحلساب ، والكتاب ، والثواب ، 
  .والعقاب ، واجلنة ، والنار ، حق 

وكذلك الصور حق ينفخ فيه إسرافيل ، فيموت اخللق ، مث ينفخ األخرى ، فيقومون من األجداث إىل 
  .احلساب ، وفصل القضاء 

، كتب ) ١(والقلم حق . سخ منه أعمال العباد ، ملا سبق فيه من املقادير والقضاء واللوح احملفوظ تستن
وتفاصيل ذلك مذكورة يف الكتاب العزيز املرتل من السماء والسنة . اهللا به كل شيء وأحصاه يف الذكر 
 املأثور ويف العلم املوروث عن حممد صلى اهللا عليه وسلم واحلديث. املطهرة واملأثور عن سيد األنبياء 

  .عنه صلى اهللا عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده 
« : واملوت يؤتى به يوم القيامة ، فيذبح كما روى أبو سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

هل : يؤتى باملوت كهيئة كبش أملح ، فينادي مناد يا أهل اجلنة ، فيشرئبون ، وينظرون ، فيقول 
يا أهل اجلنة خلود وال موت ويا أهل : ون هذا فيقولون هذا املوت كلهم قد رآه فيذبح مث يقال تعرف

وأَنذرهم يوم الْحسرة إِذْ قُضي الْأَمر وهم في غَفْلَة وهم لَا يؤمنونَ { : النار خلود وال موت ، قال تعاىل 
  ) .٢ ] (٣٩: مرمي [ » }

_________  
   .٦٣حباشية ص  ) ٥( انظر التعليق رقم ) ١(



أي يرفعون رؤوسهم : فيشرئبون  ) . ٢٨٤٩( ومسلم  ) ٤٢٨ / ٨( البخاري : متفق عليه ) ٢(
   ) .٤٥٥ / ٢( لينظروا إليه وكلّ رافع رأسه مشرئب ، النهاية 

)١/١١٦(  

  

 ، وهو اجلسر الذي بني اجلنة منصوب على منت جهنم ، جيوزه األبرار ، ويزل عنه الفجار) ١(والصراط 
والنار ، مير الناس عليه على قدر أعماهلم ، فمنهم من مير كلمح البصر ، ومنهم من مير كالربق ، ومنهم 
من مير كالريح ، ومنهم من مير كالفرس ، ومنهم من مير كركاب اإلبل ، ومنهم من يعدو ، ومنهم من 

  . جهنم ميشي شيئًا ، ومنهم من يزحف وخيطف ، ويلقى يف
واجلسر عليه كالليب ، ختطف الناس بأعماهلم ، فمن مر عن الصراط دخل اجلنة ، وإذا عربوا وقفوا 
  .على قنطرة بني اجلنة والنار ، فيقتص بعضهم من بعض ، فإذا هذبوا ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة 

نة أمته صلى اهللا عليه وأول من يستفتح باب اجلنة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وأول من يدخل اجل
: . وال يفىن أهلهما ، لقوله تعاىل يف حق الفريقني) ٣(، واجلنة والنار خملوقتان اليوم ، باقيتان ) ٢(وسلم 
أن اجلنة يف السماء، وجهنم يف ) ٤(، واألصح ]٢٣:  واجلن٥٧: النساء[} خالدين فيها أَبدا { . . 

  . حيث شاء اهللا تعاىلاألرض، ومل يصرح بتعيني مكاما، بل
_________  

 ) . ٤٦٩ص ( » شرح الطحاوية « و )  فتح الباري ٤٤٤ / ١١( » صحيح البخاري « : انظر ) ١(
  .فما بعدها  ) ١٨٩ / ٢( » لوامع األنوار « و 
لوامع « وانظر . بنصه  ) ١٤ص ( » العقيدة الواسطية « من بداية هذا الفصل إىل هذه العالمة يف ) ٢(

  .بشأن فضل أمته صلى اهللا عليه وسلم  ) ٢٧٦ - ٢٧١ / ٢( » ار البهية األنو
كشف األستار يف الرد على القائلني بفناء « و  ) ٤٨٨ - ٤٧٦ص ( » شرح الطحاوية « انظر ) ٣(

  .للصنعاين بتحقيق الشيخ األلباين » النار 
ماء والنار يف أسفل سافلني أن اجلنة يف الس) ٦٦ص (» حادي األرواح «الذي حققه ابن القيم يف ) ٤(

 -١٣: النجم[ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى عند سدرة الْمنتهى عندها جنةُ الْمأْوى : واستدل بقوله تعاىل
وقد ثبت أن سدرة املنتهى فوق السماء ومسيت بذلك ألا ينتهى إليها ما يرتل من عند اهللا : وقال]. ١٥

اجلنة مائة درجة ما «: ا يصعد إليه فيقبض منها وكما استدل بقوله صلى اهللا عليه وسلمفيقبض منها وم
وانظر حادي األرواح . وهذا يدل على أا يف غاية العلو» بني كل درجتني كما بني السماء واألرض

  .لتمام أدلته واآلثار اليت استدل ا عن السلف

)١/١١٧(  



  

لَا يفَتر { :  ألعدائه، وأهل اجلنة فيها خملدون، وارمون يف عذاب جهنمواجلنة دار أوليائه، والنار عقابه
، وقد خلقت اجلنة وما فيها، وخلقت النار وما فيها، ]٧٥: الزخرف[} عنهم وهم فيه مبلسونَ 

  .خلقهما اهللا عز وجل قبل القيامة، وخلق لكل منهما خلقًا، وال يفنيان أبدا
: القصص. . . [} كُلُّ شيٍء هالك إِلَّا وجهه { : . . .  أو زنديق، بقول اهللا عز وجلفإن احتج مبتدع

كل شيء مما كتب عليه الفناء واهلالك هالك، واجلنة : "، أو حنو هذا من متشابه القرآن قيل له]٨٨
عني ال متنت عند قيام الساعة، والنار خلقتا للبقاء ال للفناء واهلالك، ومها من اآلخرة ال من الدنيا واحلور ال

وال عند النفخة، وال أبدا، ألن اهللا تعاىل خلقهن للبقاء، ال للفناء، ومل يكتب عليهن املوت، فمن قال 
  ) .١(خالف هذا فهو مبتدع، ضل عن سواء السبيل 

_________  
  .)٧٤ص (ألمحد » السنة«إىل هذا املوضع بِنصه يف » فإن احتج مبتدع«: من قوله) ١(

)١/١١٨(  

  

  فصل
ونؤمن بأن املؤمنني يرونه سبحانه وتعاىل يوم القيامة، عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا، ليس 

يف رؤيته، يرونه سبحانه، وهم يف عرصات ) ١(دوا سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر، ال يضامون 
، وال ) ٢(فيكرمهم، ويتجلى هلم من فوقهم القيامة، مث يرونه بعد دخول اجلنة، كما يشاء اهللا سبحانه 

{ : ، وقال تعاىل]١٥: املطففني[} كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئذ لَمحجوبونَ { : يراه الكافرون قال تعاىل
} أَرائك ينظُرونَ علَى الْ{ : ، وقال تعاىل]٢٣-٢٢: القيامة[} إِلَى ربها ناظرةٌ }{ وجوه يومئذ ناضرةٌ 

{ : ، وقال تعاىل]٢٦: يونس. . . [} للَّذين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ { : ، وقال تعاىل]٣٥: املطففني[
 زِيدا منيلَدا ويهاُءونَ فشا يم م٣٥: ق[} لَه.[  
وأن موسى عليه . بني له طريق احلقمن تدبر القرآن طالبا اهلدى منه ت. وهذا الباب يف كتاب اهللا كثري

السالم سأل اهللا الرؤية يف الدنيا وأنه تعاىل جتلى للجبل فجعله دكا فأعلمه بذلك أنه ال يراه يف الدنيا بل 
  .يراه يف اآلخرة

_________  
وفيها وجهان بالتخفيف وبالتشديد وهي ثابتة يف احلديث واملعىن بالتخفيف أي ال يلحقكم ضيم «) ١(

ته كما يلحق الناس عند رؤية الشيء احلسن كاهلالل فإنه قد يلحقهم ضيم يف طلب رؤيته حني يف رؤي
يرى، وهو سبحانه يتجلّى جتليا ظاهرا فريونه كما ترى الشمس والقمر بال ضيم يلحقكم يف رؤيته وهذه 



 يتضام الناس عند أي ال ينضم بعضكم إىل بعض كما: بالتشديد« ال تضامون »: وقيل. الرواية املشهورة
  ).٨٦ -٨٥ / ١٦(انتهى من جمموع فتاوى شيخ اإلسالم . »رؤية الشيء اخلفي كاهلالل

وهي ) ١٨٣(وصحيح مسلم ) ٤٢٤ -٤١٩ / ١٣(» صحيح البخاري «انظر أحاديث الرؤية يف ) ٢(
  فما٢٤٠ / ٢(» لوامع األنوار«و)  فما بعدها٢٠٣ص (» شرح العقيدة الطحاوية «متواترة وراجع 

  ).بعدها

)١/١١٩(  

  

وما ذكر أهل الكالم يف مسألة الرؤية من نفي جهة ومقابلة، واتصال شعاع، وقرب وبعد، وما يتصل 
ذا، فليس يف ذلك كله نص من الشارع، ومل يتفوه به أحد من سلف األمة وأئمتها، وإمنا أحدثه 

 فقد أحسن واتبع، ومن خاض فيه ،) ١(املتكلمون املتخبطون يف براهني الفالسفة، فمن طواه على غرة 
  .بعقله الناقص، فقد أبعد وابتدع
أن ينكشف : أحدمها: وهو مرئي للمؤمنني يف يوم القيامة لوجهني) : "٢(قال الشيخ ويل اهللا الدهلوي 

عليهم انكشافًا تاما بليغا، أكثر من التصديق به عقلًا، فكأنه الرؤية بالبصر، إال أنه من غري موازنة 
وإمنا خطؤهم يف تأويلهم الرؤية ذا . ة وجهة ولون وشكل، وهذا الوجه قال به املعتزلة، وهو حقومقابل

  .املعىن أو حصرهم الرؤية يف هذا املعىن
رأيت ريب يف « : أن يتمثل هلم بصور كثرية، كما أخرب به النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث قال: وثانيهما

  .ن يف الدنيا منامافريون هنالك ما يرو) ٣(» أحسن صورة 
بالرؤية غريها فنحن آمنا مبراد ) ٤] (أراد[وهذان الوجهان نفهمهما ونعتقدمها، وإن كان اهللا ورسوله 
  .انتهى) ٥" (اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وإن مل نعلمه بعينه 

_________  
  .)٦٤٨املعجم الوسيط ص  (- أي مل يتتبعه ومل خيض فيه-أي على حاله) ١(
سنة (فقيه حنفي حمدث مات » شاه ويل اهللا الدهلوي «وامسه أمحد بن عبد الرحيم ويعرف بـ ) ٢(

  ).٢٤٣ / ٣(» أجبد العلوم «انظر). هـ١١٧٦
بسنده عن أيب هريرة مرفوعا احلديث وفيه ذكر ) ٩١٩(» شرح االعتقاد«روى الاللكائي يف ) ٣(

وانظر التعليق . »التقريب « أيب محيد وهو متروك كما يف عبيد اهللا بن: ويف إسناده: قلت. الرؤية باملنام
واحلديث ثابت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من حديث معاذ بن جبل وغريه رواه ) ٢٥٤رقم (املاضي 

  .أمحد والترمذي وغريمها وهو حديث اختصام املأل األعلى انظر شرحه البن رجب
  .باإلفراد» أراد«يف األصل ) ٤(



اهللا عن املؤلف حيث قرر عقيدة أهل السنة واجلماعة يف الرؤية مث عقب ذلك بنقله كالم عفا : قلت) ٥(
إن أهل السنة واجلماعة يثبتون «: أولًا: الدهلوي الذي خيالف عقيدة السلف يف هذه املسألة وبيان ذلك

من اخلوارج الرؤية يوم القيامة كما قال املؤلف واملخالف هلم فيها اجلهمية واملعتزلة ومن تبعهم 
وليس تشبيه رؤية اهللا تعاىل برؤية الشمس والقمر تشبيها للّه بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية ال . واإلمامية

يرى »: تشبيه املرئي باملرئي وفيه دليل على علو اهللا على خلقه وإال فهل تعقل رؤية بال مقابلة؟ ومن قال
ال يرى أمام الرائي : له ويف عقله شيء وإال فإذا قالفإما أن يكون مكابرا لعق! فلرياجع عقله« ال يف جهة

انظر » وال خلفه وال عن ميينه وال عن يساره وال فوقه وال حتته رد عليه كل من مسعه بفطرته السليمة
ال يقال إن الرؤية يوم القيامة كما يقع يف النوم ألن النصوص : ثانيا). ٢١٢ -٢٠٤ص (الطحاوية 

عز وجل عيانا كما يرون الشمس ليس دوا سحاب كما ثبت يف السنة وهذه ظاهرة يف أم يرون رم 
نعتقد مبا أخرب اهللا عن نفسه ومبا أخرب عنه رسوله من أمساء وصفات هللا : ثالثًا. الرؤية يف غاية الوضوح

رب العاملني ونؤمن مبا جاءت به النصوص وال نقول إن أراد اهللا ورسوله غري هذا فنسلم له ألن اهللا 
احلق : رابعا. تعبدنا مبا أنزل على رسوله صلى اهللا عليه وسلم وهذا ليس فيه احتمال آخر واهللا أعلم

إثبات الرؤية للمؤمنني يوم القيامة كما تواترت به األدلة، وهذا هو الواجب اعتقاده وفهمه والقول به 
  .وال حق غريه

)١/١٢٠(  

  

  فصل
، وحفظ العباد عن املهالك واملهاوي، والدعوة إىل اخلريات وهللا تعاىل مالئكة، موكلون بكتابة األعمال

لَا { ... واحلسنات، ويلمون للعبد باخلري والرشد، لكل واحد منهم مقام معلوم، ال يتجاوز عنه، و 
  ) .١] (٦: التحرمي[} يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ 

شر البن آدم، وتصرف فيهم، وجتري من ابن آدم جمرى ) ٢(ني، هلم ملة ومن خلق اهللا سبحانه الشياط
  ) .٣(الدم 

_________  
  .للدكتور الشيخ عمر األشقر» عامل املالئكة األبرار«انظر ملا يتعلق باملالئكة كتاب ) ١(
  ).ل م م(مادة ) ١٧٩ / ٤(» القاموس «أي مس كما يف : لَمة) ٢(
وانظر عن . »إن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم «:  مرفوعايف الصحيحني من حديث صفية) ٣(

  .للدكتور عمر األشقر » عامل اجلن والشياطني «أحوال اجلن كتاب 

)١/١٢١(  



  

واالستثناء يف اإلميان جائز غري أن ال يكون للشك، بل هي سنة ماضية عند العلماء ولو سئل الرجل 
 اهللا تعاىل، أو مؤمن أرجو اهللا، أو يقول آمنت باهللا ومالئكته أنا مؤمن إن شاء: أمؤمن أنت؟ فإنه يقول

، ) ٤(بن قيس، وأسود بن يزيد ) ٣(، وعلقمة ) ٢(روي ذلك عن ابن مسعود ) . ١(وكتبه ورسله 
، وإبراهيم ) ٧(، ومنصور بن املعتمر ) ٦(، ومسروق بن األجدع ) ٥(وأيب وائل شقيق بن سلمة 

وهذا استثناء على . ، وغريهم) ١٠(، وفضيل بن عياض ) ٩( الضيب ، ومغرية بن مقسم) ٨(النخعي 
  ].٢٧: الفتح. . . [} لَتدخلُن الْمسجِد الْحرام إِنْ شاَء اللَّه آمنِني { : قال اهللا تعاىل) ١١(يقني 

_________  
  ). فما بعدها٣٩٥ص (» شرح الطحاوية«انظر لزاما ) ١(
  .٧٦ حباشية ص )٣(انظر التعليق رقم ) ٢(
  .ثقة ثبت فقيه عابد مات بعد الستني للهجرة، تقريب) ٣(
  ). هـ٧٥ أو ٧٤سنة (األسود خمضرم ثقة مكثر فقيه مات ) ٤(
وأبو وائل هو شقيق بن سلمة ثقة خمضرم مات يف خالفة . »أبو وائل وشقيق بن سلمة«يف األصل ) ٥(

  .عمر بن عبد العزيز، تقريب
  .، تقريب) هـ٦٣ أو ٦٢سنة (ضرم مات ثقة فقيه عابد خم) ٦(
سنة (ثقة ثبت وكان ال يدلس من طبقة األعمش مات : »املعتمر«يف األصل ابن املعتمد والصواب ) ٧(

  .، تقريب) هـ١٣٢
  .، تقريب) هـ١٩٦سنة (ثقة إال أنه يرسل كثريا مات ) ٨(
 يدلس وال سيما عن إبراهيم ثقة متقن إال أنه كان: «ابن مقسم »ابن قاسم والصواب «يف األصل ) ٩(

  .على الصحيح، تقريب)  هـ١٣٦سنة (مات 
  .وقيل بعدها، تقريب)  هـ١٩٧(الزاهد املشهور مات سنة . ثقة إمام عابد) ١٠(
. رواه مسلم» وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون «: ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم يف زيارته للمقابر) ١١(
  . عنهامن حديث عائشة رضي اهللا) ٩٧٤(

)١/١٢٢(  

  

  فصل
وينكرون اجلدال واملراء يف الدين، واخلصومة يف القدر، واملناظرة فيما يتناظر فيه أهل اجلدل، ويتنازعون 
فيه من دينهم، بالتسليم للروايات الصحيحة، ومبا جاءت به اآلثار اليت رواها الثقات، عدلًا عن عدل، 



  .وسلم وال يقولون كيف ومل ألن ذلك بدعةحىت ينتهي ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ويقولون إن اهللا تعاىل مل يأمر بالشر، بل ى عنه، وأمر باخلري، ومل يرض بالشرك والكفر واملعاصي، وإن 

  ) .١(كان مريدا له 
ويصدقون باألحاديث اليت جاءت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أن اهللا يرتل إىل السماء الدنيا، 

{ :  ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال تعاىل-، كما جاء) ٣) (٢] (فأغفر له[ل من مستغفر ه: فيقول
  ].٥٩: النساء[} فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ 

هم ما مل وال يبتغون يف دين. ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين فيما يوافق القرآن واحلديث ال يف غريه
  .يأذن به اهللا

: الفجر[} وجاَء ربك والْملَك صفا صفا { : أن اهللا تعاىل جييء يوم القيامة، كما قال) ٤] (يقرون[و
: ق[} ونحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيد { : وأن اهللا تعاىل يقرب من خلقه كيف يشاء، كما قال] ٢٢
١٦.[  

_________  
  .»القدر«سبق أن ذكر املؤلف فصال خاصا عن ) ١(
  .والصواب ما أثبتناه] فأغفره[يف األصل ) ٢(
  .٦٤حباشية ص ) ١(حديث متواتر مضى خترجيه انظر التعليق رقم ) ٣(
  .»يقرؤن«يف األصل ) ٤(

)١/١٢٣(  

  

  ) .١(ويرون العيد واجلمعة واجلماعة خلف كل إمام سين، برٍ وفاجر 
  )٢(ى اخلفني سنة، ويرونه يف السفر واحلضر ويثبتون املسح عل

)٣(  
ويثبتون فرض اجلهاد للمشركني، من كانوا، وأينما كانوا، منذ بعث اهللا رسوله باحلق والصدق إىل آخر 

  .الدجال) ٤] (تقاتل[عصابة 
وبعد ذلك يرون الدعاء ألئمة املسلمني بالصالح والسداد والنصيحة هلم ولعامتهم وال خيرج عليهم 

  .سيفبال
  ) .٥(وأن ال يقاتلوا يف الفتنة، وأن الدعاء ملوتى املسلمني، والصدقة عليهم، بعد موم تصل إليهم 

  ) .٦(ويصدقون بأن يف الدنيا سحرة، وأن الساحر كافر، وأن السحر كائن موجود يف الدنيا 
  ) .٧(ويرون الصالة على كل من مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم 



أن األرزاق من قبل اهللا تعاىل يرزقها عباده حاللًا كانت أو حراما، وأن الشيطان ) ٨] (يقرون[و
  .يوسوس لإلنسان ويشككه وخيبطه

  .وأن الصاحلني جيوز أن خيصهم اهللا تعاىل بآيات تظهر عليهم
  )٩(وأن األطفال أمرهم إىل اهللا 

  .لنيإن شاء عذم، وإن شاء فعل م ما أراد، واهللا أعلم مبا كانوا عام
  .واهللا يعلم ما يعمل العباد، وكتب أن ذلك يكون، وأن األمر بيد اهللا

ويرون الصرب على حكم اهللا، واألخذ مبا أمر اهللا، واالنتهاء عما ى اهللا عنه، وإخالص العمل هللا 
  .والنصيحة للمسلمني

_________  
 كل بر وفاجر من ونرى الصالة خلف«):  شرح الطحاوية-٤٢١ص (قال الطحاوي رمحه اهللا ) ١(

  .أهل القبلة وعلى من مات منهم
  . كما قال ابن منده- منهم العشرة املبشرون باجلنة-روى املسح على اخلفني مثانون صحابيا) ٢(
منهم مجاعة، ونص على تواتر احلديث مجع )  فما بعدها٢٦٩ / ١(والبيهقي ) ٩٣(وسرد الترمذي ) ٣(

» شرح الطحاوية«و) ١٥٨ / ١(» التلخيص احلبري«و) ٣٠٦ / ١(» فتح الباري«من احلفاظ انظر 
  ).٣٤٥ص (
  .»يقاتل «يف األصل ) ٤(
 -النجم[وأَنْ لَيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى : وأما الصدقة عليهم فال تصل على اإلطالق لقوله تعاىل) ٥(

ة من الولد تلحق وقد ذهب الشوكاين إىل أن الصدق. وال يقاس يف هذا الشأن على الدعاء] ٣٩
وأما غري الولد فالظاهر من عموم اآليات القرآنية أن ال يصل . الوالدين بعد موما بدون وصية منهما

) ١٠٠ -٩٩ / ٤(انظر نيل األوطار . ثواا إىل امليت فيوقف عليها حىت يأيت دليل يقتضي ختصيصها
دلة على عدم وصوهلا من الكتاب القراءة على األموات واأل«ورسالة ) ١٧٣ص (» وأحكام اجلنائز«

ما ذكر غري صحيح فقد لقل . [للشيخ أمحد خضر عبد السالم، واللّه أعلم» والسنة والتفاسري واملذاهب
إمجاع أهل ) ٦٦٤ / ٢شرح الطحاوية (وابن أيب العز يف كتابه ) ٤٣٥ / ٢الروح (ابن القيم يف كتابه 

  ].صول دعاء املسلمني للميت واستغفارهم له والصدقةالسنة من الفقهاء وأهل احلديث والتفسري على و
مذهب أهل السنة واجلماعة إثبات السحر وأن له حقيقة كغريه من األشياء الثابتة خالفا ملن أنكر ) ٦(

وقد ذُكر السحر يف القرآن الكرمي وأنه مما يكفر به وأنه يفرق بني املرء وزوجه، وأمر اهللا . ذلك
قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ من شر ما خلَق ومن شر غَاسقٍ إِذَا وقَب ومن : قوله تعاىلباالستعاذة منه كما يف 

 دسإِذَا ح داسح رش نمو قَدي الْعف فَّاثَاتالن ر١٤(انظر شرح صحيح مسلم ]. ٥ -١الفلق [ش / 
  ).٥٦٩ص (وشرح الطحاوية ) ١٧٤

  .١٣٨حباشية ص ) ١(يق السابق رقم انظر التعل) ٧(



  ).يقرؤن: (يف األصل) ٨(
أما أطفال املسلمني فأمجع من يعتد به من علماء املسلمني على أن من مات منهم فهو يف اجلنة : قلت) ٩(

وأما أطفال املشركني فذكر احلافظ ابن ). ٢٠٧ / ١٦(» شرح صحيح مسلم «كما حكاه النووي 
واملختار الذي ذهب إليه احملققون كما قال ) ٢٤٧-٢٤٦ / ٣(أقوال فيهم عشرة » الفتح«حجر يف 
أم يف اجلنة ويدل على هذا ما رواه البخاري عن مسرة ) ٢٠٨ / ١٦(» شرح صحيح مسلم«النووي 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال)  فتح الباري٤٣٩ -٤٣٨ / ١٢(بن جندب رضي اهللا عنه 
هل رأى أحد منكم من رؤيا إىل أن قال وأما الولدان الذين حوله فكل : حابهيعين مما يكثر أن يقول ألص

مولود على الفطرة قال فقال بعض املسلمني يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأوالد املشركني فقال 
عن ) ٢٥٢١(وأبو داود ) ٥٨ / ٥(وروى أمحد . «رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأوالد املشركني

النيب يف اجلنة : قلت يا رسول اهللا من يف اجلنة؟ قال:  معاوية بن صرمي عن عمتها قالتحسناء بنت
ومع هذا فقد حسن » التقريب «حسناء مقبولة كما يف : قلت» والشهيد يف اجلنة واملولود يف اجلنة

 أيب البن» السنة«وانظر أيضا ألحاديث الباب وهلذه املسألة ) ٢٤٦ / ٣(» الفتح«إسناده احلافظ يف 
ص (البن القيم » طريق اهلجرتني «و) ٨٦ -٨٣(للبغوي » شرح السنة «و) ٢١٤ -٢٠٧(عاصم 
بل الذي ذهب إليه احملققون كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم، بأن اهللا أعلم ) ٣٩٧-٣٨٨

..  الفطرةمبا كانوا عاملني حلديث أيب هريرة صلى اهللا عليه وسلم يف الصحيحني كل مولود يولد على
واهللا أعلم مبا كانوا عاملني «: وأوالد املشركني فقال صلى اهللا عليه وسلم: إىل أن قال من آخر احلديث

  .وأما ما ذكر احملقق من حديث مسرة، فمحمول على من علم اهللا أم يعملون بعمل املسلمني. »

)١/١٢٤(  

  

  .م ولكل مسلمويدينون بعبادة اهللا يف العابدين والنصيحة جلماعة اإلسال
واجتناب الكبائر، والزىن، وشرب اخلمر، والسرقة، وقول الزور، وشهادة الزور، واملعصية، والفخر، 

  .والكرب، واالزدراء على الناس، والعجب، والتفاخر باألنساب، والطعن يف األحساب
بة اآلثار، ودرس ويرون جمانبة كل داع إىل بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن، مع التدبر واإلمعان، وكتا

األحاديث، والتمسك ا يف كل حال من السخط والرضا، والنظر يف السنة، مع التواضع واالستكانة، 
  .وحسن اخللق، وبذل املعروف، وكف األذى، وترك الغيبة والنميمة

ويرون السعي، وتفقد املآكل واملشارب، على وجه احلالل، ومن حرم املكاسب والتجارات وطيب املال 
وجهه فقد جهل وأخطأ وخالف، بل املكاسب من وجهها حالل، وقد أحلها اهللا ورسوله، فالرجل من 

ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله، من فضل ربه، فإن ترك ذلك على أنه ال يرى االكتساب فهو 



  )١(خمالف 
_________  

  ) .٧٩ص (ألمحد » السنة«انظر هلذه الفقرة ) ١(

)١/١٢٥(  

  

 كتاب اهللا عز وجل وآثار، وسنن وروايات صحاح، وأخبار صحيحة، عن الثقات، والدين إمنا هو
بالرواية القوية املعروفة الصحيحة، يصدق بعضها بعضا، حىت ينتهي ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم وأصحابه والتابعني ومن تبعهم ومن بعدهم من األئمة املعروفني املقتدى م املتمسكني بالسنة 

مع أنه جيب ) ١(ملتعلقني باآلثار ال يعرفون ببدعة وال يطعن فيهم بكذب وال يرمون خبالف أهل احلق وا
  )٢(على من له أدىن متييز أن يرجع إىل واضحات الكتاب والسنة ويقلد فيما خفي عليه بقدر الضرورة 

والشرح هلما، وهو األرض بتصانيفه، ولو يف خدمة الكتاب والسنة، من التفسري ) ٣(وقد ميأل أحدهم 
مع ذلك جامث على ما اتفق له من التقليد، ساع يف نصرة مذهب إمامه، ولو بالتعسف، مطرح لقول اهللا 
ورسوله، مؤثر ملا وجد عليه سلفه وال ينكر هذا إال مغمور يف الغفلة واجلهل، أو معاند ال يطلب منه 

 حظي بلمعة من اإلميان الصادق، أو مشة من احملاكمة إال بني يدي اهللا سبحانه، ولو هاب كتاب اهللا، أو
  .اإلخالص، أو مذقة من اخلوف، لعرف وأنصف

_________  
  ).٧٩(انظر السنة ألمحد ) ١(
أي ال جيعل التقليد » بأن يقلد فيما خفي عليه بقدر الضرورة«ولقد أحسن املؤلف يف قوله : قلت) ٢(

ل آية ختالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو ك«: دينا وديدنا يعارض به النصوص كما قال الكرخي
) ٣٣٢ص (تاريخ التشريع اإلسالمي للخضري » منسوخة وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ 

وبالتقليد «: »الرسالة«وهللا در الشافعي حيث قال يف ). ١٣٣ص (» بدعة التعصب املذهيب«كما يف 
عجز عن متييز الدليل ومعرفته وعدم وجود من يوثق وإمنا يصار إىل التقليد عند ال. »أغفل من أغفل منهم

فمن عجز ] ٤٣: النحل[فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ : بدينه وعلمه ألن اهللا عز وجل يقول
قد أحسن من انتهى إىل ما قد «عن اتباع الدليل ومل جيد من يسأله لزمه التقليد حبكم الضرورة على حد 

 -٤٠٥ / ١١( كما قال سعيد بن جبري حلصني بن عبد الرمحن يف أمر الرقْية كما يف البخاري - »مسع
 حىت يصله اخلرب ويصري إليه إن خالف ما قلّد مع احترامنا وحبنا -)٢٢٠(ومسلم )  فتح الباري٤٠٦

لف من وعلماء الس«).  شرحها٥٥٤ص (» عقيدته «قال أبو جعفر الطحاوي يف . لألئمة مجيعا
 ال يذكرون إال باجلميل، ومن - أهل اخلرب واألثر وأهل الفقه والنظر-السابقني، ومن بعدهم من التابعني



  .»ذكرهم بسوء فهو على غري السبيل
 ١٣٠٤ت (لعله يقصد معاصره الشيخ أبا احلسنات حممد عبد احلي اللكنوي احلنفي رمحه اهللا ) ٣(

  .ملا يعلم بينهما) هـ

)١/١٢٦(  

  

رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو « : ج أهل السنن واملسانيد واملعاجم عن عدي بن حامت قالأخر
  ].٣١: التوبة... [} اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اللَّه { يقرأ يف سورة براءة 

 شيئا أحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه أما إم مل يكونوا يعبدوم ولكنهم كانوا إذا أحلوا: "فقال
وظاهر هذا أنه ليس سواء إحسان الظن م، واالطمئنان إليهم، واالستغناء بكالمهم عن كالم ) . ١(» 

وتعصب كل ملتبوعه، وصاروا فرقا متفرقة، وأحزابا . هم أخص منا وأرسخ به: وقالوا. اهللا وكالم رسله
وقد تواترت أحاديث . ك األمم املاضية حذو النعل بالنعلمسل) ٢(وسلكت هذه األمة . متحزبة

تواترا معنويا وهو من املعجزات النبوية ومل حيمل على هذا يف األمم اخلالية ويف هذه األمة ) ٣(االفتراق 
إال حب الدنيا من اجلاه، ومجع احلطام، وإسعاف املرام، وإجناح احلاجات، وطيب العيش، واملرافق 

وقد رأينا ذلك، وجربناه يف كثري من األحياء، يلبسون احلق . اء النفس األمارة بالسوءالدنيوية، وأهو
بالباطل ويكتمون احلق وهم يعلمون، ويسلكون الطريقة املوصلة إىل ما ينفق عند الناس ويدعون ما 

  .يوصل إىل حقائق احلق
  .فإياك أن تعدل اخللق بربك وتؤثرهم عليه

_________  
رواه ابن سعد وعبد بن محيد والترمذي وحسنه وابن املنذر ): ١٧٤ / ٤(» املنثورالدر «قال يف ) ١(

والطرباين وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي )  مصورة اجلامعة اإلسالمية٤٢ص / ٤ج (وابن أيب حامت 
عن غضيف بن ) ١٦٦٣٣ - ١٦٦٣١(ورواه أيضا ابن جرير الطربي : قلت). ١١٦ / ١٠(يف سننه 

عن غضيف بن احلارث أيضا ) ٥٠٩٣(والترمذي رواه . ب بن سعد عن عدي بن حامت بهأعني عن مصع
هذا حديث «: بل قال بعد ذكره للحديث. ومل أرى حتسينه يف الطبعة السلفية وال يف طبعة أمحد شاكر

. »غريب ال نعرفه إال من حديث عبد السالم بن حرب وغضيف بن أعني ليس مبعروف يف احلديث 
. غطيف بن أعني الشيباين اجلزري ويقال بالضاد املعجمة ضعيف: »التقريب« يف وقال ابن حجر

رواه عبد الرزاق والفريايب وابن املنذر وابن أيب ) ١٧٤ / ٤(وللحديث شاهد موقوف كما يف الدر 
عن أيب البختري ) ١١٦ / ١٠(وأبو الشيخ والبيهقي يف سننه )  مصورة باجلامعة٤٢ق / ٤ج(حامت 

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم : أرأيت قوله تعاىل:  قال سأل رجل حذيفة رضي اهللا عنه فقالرضي اهللا عنه



ال ولكنهم كانوا إذا أحلوا هلم شيئًا استحلوه وإذا حرموا : أكانوا يعبدوم؟ قال.. أَربابا من دون اهللا 
« سعيد بن فريوز»كن أبو البختري وامسه ل: قلت). ١٦٦٣٤(ورواه أيضا الطربي « عليهم شيئا حرموه

ويف ) ٧٢ / ٤(« التهذيب»قد أرسل عن عمر وعلي وحذيفة وسلمان وابن مسعود كما يف 
املصطلحات »واحلديث حسنه الشيخ األلباين يف . «ثقة ثبت فيه تشيع قليل كثري اإلرسال». «التقريب»

ولكنين مل أجد الطبعة احملال إليها واليت رأيتها ) ٦(« احلالل واحلرام »كما يف ختريج « األربعة يف القرآن 
نقلًا ) ١٤٨ص (« بدعة التعصب املذهيب »مث رأيت يف . ليس فيها ختريج احلديث« املصطلحات »من 

أن الترمذي : األول: أنه يرتفع إىل مرتبة احلسن ألمرين»): ٢٠ -١٨ص (« املصطلحات »عن ختريج 
أن ممن أخرج : والثاين. ارة إىل أن له طريقا أخرى يتقوى اقد حسنه مع تضعيفه إسناده وهذا إش

احلديث ابن أيب حامت يف تفسريه وهو يتحرى فيه أصح األخبار بأصح األسانيد فريجح أنه رواه بإسناد 
وهو وإن كان موقوفا، فإن له حكم »: مث ذكر أن له شاهدا موقوفا عن حذيفة حنوه وقال. «جيد

 بنسبة -وهو من هو يف التثبت والتحقيق) ٩ص (م ابن تيمية يف االقتضاء وكأنه لذلك جز. «املرفوع
أما حتسني الترمذي للحديث فسبق أين مل أقف : قال عاصم. احلديث إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم انتهى

وأما إسناد ابن أيب حامت ففيه غضيف بن احلارث أيضا وهو ضعيف كما سبق بيانه، ولعل املرفوع . عليه
عيف ينجرب باألثر وإن كان ضعيفًا ألنه ميكن أن يقال إن هذا ال يقال بالرأي فيصار إىل حتسني الض

  .احلديث واهللا أعلم
أي من ج ذلك النهج منها وإال فقد عصم اهللا من التقليد األعمى أناسا اهللا م عليم وهذه سنة ) ٢(

  .اهللا يف بقاء الطائفة املنصورة إىل قيام الساعة
  .١٤٧حباشية ص ) ٢(التعليق القادم رقم : رانظ) ٣(

)١/١٢٧(  

  

اللهم زينا بزينة اإلميان اخلالص واجعلنا هداة مهديني غري ضالني وال مضلني سلما ألوليائك وحربا 
ألعدائك حنب حببك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك وأجرنا من مضالت الفنت آمني يا أرحم 

  .الرامحني

)١/١٢٨(  

  

ا عليه أهل العلم، من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، مما له تعلق بالدين، واإلمجاع الذي واإلمجاع م
ينضبط هو ما كان عليه السلف الصاحل، وبعدهم كثر االختالف، ومل يوجد إمجاع على حده، وهلذا 



  ) .١(أنكره اإلمام أمحد، وغريه، من أهل التحقيق 
ن عن املنكر، على ما توجبه الشريعة، وحيافظون على وهم مع هذه األصول، يأمرون باملعروف، وينهو

اجلماعات، واجلمعة، ويدينون بالنصيحة لألمة، ولوالة األمور، ويعتقدون معىن قوله صلى اهللا عليه 
  ) .٢(» املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بني أصابعه « : وسلم

دهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى منه مثل املؤمنني يف توا« : وقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  ) .٣(» عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر 

ويأمرون بالصرب عند البالء، والشكر عند الرخاء، والرضا مبر القضاء، ويدعون إىل مكارم األخالق، 
  )٤(حلديث كما يف ا» أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقًا « : وحماسن األعمال، ويقولون

ويندبون إىل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون برب الوالدين، وصلة 
  .األرحام، وحسن اجلوار، واإلحسان إىل اليتامى واملساكني وابن السبيل، والرفق باململوك

_________  
): ١٤٥ص (»  الزفاف آداب«كما يف ) ٣٩٠ص (البنه عبد اهللا » مسائله «قال اإلمام أمحد يف ) ١(
كما يف » اإلحكام «وذكره ابن حزم يف » من ادعى اإلمجاع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا«
اإلمجاع الصحيح الذي «: »نظام الطالق «وقال العالمة أمحد شاكر يف ) ١٠٠ص (» نظام الطالق «

لدين بالضرورة كلها وليس شيء غريها تثبته األدلة الذي ال جيوز ألحد خالفه هو األمور املعلومة من ا
إن اإلمجاع هو نقل املتواترين ملا أمجع عليه أصحاب «: مث نقل عن اإلمام الطربي قوله» يسمى إمجاعا

) ١٤٤-١٤٢ / ٤(» اإلحكام يف أصول األحكام «وانظر . »رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اآلثار
لصديق حسن خان » حصول املأمول « للشوكاين و)٧١ص (» إرشاد الفحول «بتحقيق أمحد شاكر و

  .ومقدمة اإلمحاع البن املنذر للدكتور أيب محاد صغري وغريها حول اإلمجاع) ٥٧ص (
عن أيب موسى، ولكن ليس يف مسلم ) ٢٥٨٥(ومسلم )  فتح٤٠٠ / ١٠(البخاري : متفق عليه) ٢(

  .التشبيك
  .واللفظ ملسلم. عن النعمان بن بشري) ٢٥٨٦(ومسلم )  فتح٤٣٨ / ١٠(البخاري : متفق عليه) ٣(
وابن حبان ) ٢٥٠ و ٤٧٢ / ٢(وأمحد » حسن صحيح «: وقال) ١١٧٢(رواه الترمذي ) ٤(
  ).٣ / ١(واحلاكم )  موارد١٣١١(

)١/١٢٩(  

  

وينهون عن الفخر واخليالء، والبغي، واالستطالة على اخللق بغري حق، ويأمرون مبعايل األخالق، وينهون 
  .عن سفلها



كل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغريه فإمنا هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقهم هو دين و
اإلسالم، الذي بعث اهللا به حممدا صلى اهللا عليه وسلم لكن ملا أخرب النيب أن أمته ستفترق على ثالث 

م من كان على ه« : ، ويف حديث أنه قال) ١(وسبعني فرقة، كلها يف النار إال واحدة وهي اجلماعة 
  ) ".٢(» مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب 

، هم أهل السنة واجلماعة وفيهم الصديقون ) ٣(صار املتمسكون باإلسالم احملض اخلالص عن الشوب 
والشهداء، ومنهم أعالم اهلدى، ومصابيح الدجى، أولو املناقب املأثورة، والفضائل املذكورة، وفيهم 

ملسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة املنصورة، اليت قال فيها رسول اهللا صلى أئمة الدين، الذين أمجع ا
ال تزال طائفة من أميت ظاهرة على احلق ال يضرهم من خالفهم وال من خذهلم حىت « : اهللا عليه وسلم
  ) ).٤(» تقوم الساعة 

_________  
» شرح االعتقاد«لاللكائي يف وا) ٦٥ و ٢(» السنة «وابن أيب عاصم يف ) ٤٥٩٧(رواه أبو داود ) ١(
عن معاوية ) ١٨ص (» الشريعة «واآلجري يف ) ١٢٨ / ١(واحلاكم ) ١٠٢ / ٤(وأمحد ) ١٥٠(

) ٣٩٩٢(عن أنس ورواه ابن ماجه أيضا ) ١٦ص (واآلجري ) ٣٩٩٣(رضي اهللا عنه ورواه ابن ماجه 
- ١٧ص (آلجري عن عوف بن مالك األشجعي ورواه ا) ١٤٩(والاللكائي ) ٦٣(وابن أيب عاصم 

 ١٨٣٤(وابن حبان ) ١٥ص (واآلجري ) ٢٧٧٨(ورواه الترمذي . عن سعد بن أيب وقاص) ١٨
» وهي اجلماعة «عن أيب هريرة احلديث ولكن مل يذكروا فيه ) ١٢٨ / ١(واحلاكم ) موارد الظمآن

.  عنهعن معاوية رضي اهللا) ٦٧ و ٦٦(» السنة«وابن أيب عاصم يف ) ٢٤١ / ٢(وكذا رواه الدارمي 
) ٢٠٣. (»السلسلة الصحيحة«واحلديث صحيح ال شك يف صحته وقد صححه مجع من احلفاظ انظر 

  .لذلك وللرد على الكوثري يف هذا احلديث
 -»حسن غريب مفسر ال نعرفه مثل هذا إال من هذا الوجه«: وقال) ٢٧٧٩(رواه الترمذي ) ٢(

) ١٥ص (» الشريعة «واآلجري يف ) ١٨ص (» السنة « وابن نصر املروزي يف ) ١٤٨(والاللكائي 
 ١٦(» احلجة يف بيان احملجة«وإمساعيل األصفهاين يف ) ٨٥(» البدع والنهي عنها«وابن وضاح يف 

كلهم عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم وهو ) - رسالة دكتوراه- بترقيم الدكتور حممد ربيع١٧و
عن وهب بن بقية ثنا عبد ) ١٥٠ص (غري وروى الطرباين يف الص. »التقريب«ضعيف يف حفظه كما يف 

مل يروه عن «: اهللا بن سفيان املدين عن حيىي بن سعيد األنصاري عن أنس بن مالك فذكره وقال الطرباين
» ميزان االعتدال «وقال الذهيب يف » ال يتابع على حديثه «: وقال العقيلي. »حيىي إال عبد اهللا بن سفيان

  . أنعم اإلفريقي عن عبد اهللا بن يزيد عن عبد اهللا بن عمروإمنا يعرف هذا بابن«) ٤٣٠ / ٢(
  .أي عن اخللط بغريه) ٣(
 فتح ٣٩٣ / ١٣(» صحيح البخاري«حديث صحيح له طرق متعددة وبألفاظ خمتلفة انظر ) ٤(

  .٧١٧٣ - ٧١٦٤(» صحيح اجلامع الصغري«و) ١٥٦(وصحيح مسلم ) الباري



)١/١٣٠(  

  

  ةفصل يف االعتقاد بالكتاب والسن
تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم ما « : عن مالك أنه بلغه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ) ). .١(» كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم 
إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن زيد بن أرقم قال

م من اآلخر كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إىل األرض وعتريت أهل بييت تضلوا بعدي أحدمها أعظ
  ) .٣(أخرجه الترمذي » يفترقا حىت يردا علي احلوض فانظروا كيف ختلفوين فيهما ) ٢] (ولن[

صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم، مث أقبل علينا « : وعن العرباض بن سارية قال
وعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال رجل يا رسول اهللا كأن بوجهه، فوعظنا م

أوصيكم بتقوى اهللا، والسمع والطاعة، وإن كان عبدا : قال. هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا
يني حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسريى اختالفًا كثريا، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهد
» متسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة 

  ) .٤(أخرجه أبو داود والترمذي 
  .أي متسكوا ا كما يتمسك العاض جبميع أضراسه: ومعىن عضوا عليها
_________  

عن أيب ) ٩٣ / ١(حلاكم وله شاهد عند ا) ٨٩٩ص  / ٢(رواه مالك بالغا كما ذكر املؤلف ) ١(
لكن له شاهد آخر عند » التقريب«كما يف » متروك«هريرة ويف إسناده صاحل بن موسى الطلحي وهو 

  .١٨٦(» املشكاة«عن ابن عباس وإسناده حسن كما يف ختريج ) ٩٣ / ١(احلاكم أيضا 
  .والصواب ما أثبتناه كما يف احلديث» ممن «يف األصل ) ٢(
.  لألمهية٩٨حباشية ص ) ١( هذا حديث حسن وانظر التعليق السابق رقم :وقال) ٣٨٧٦(رقم ) ٣(

  .، تقريب) هـ٦٨ أو ٦٦سنة (وزيد بن أرقم اخلزرجي صحايب مشهور مات 
مات بعد (والعرباض بن سارية صحايب كان من أهل الصفة . ٩٧حباشية ص ) ١(مضى خترجيه رقم ) ٤(

  .تقريب) السبعني

)١/١٣١(  

  

أال هل عسى رجل يبلغه « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: د يكرب قالوعن املقدام بن مع
بيننا وبينكم كتاب اهللا تعاىل فما وجدنا فيه حاللًا : احلديث عين وهو متكئ على أريكته، فيقول



» استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإن ما حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما حرم اهللا 
  ) .١( أبو داود والترمذي أخرجه

السرير يف اجلملة : واألريكة. وذكره مبعناه» أال إين أوتيت الكتاب ومثله معه « وزاد أبو داود يف أوله 
  .هو كل ما اتكئ عليه: وقيل

إن مثل ما بعثين « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب موسى عبد اهللا بن قيس األشعري قال
 من اهلدى والعلم، كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت املاء، فأنبتت اهللا تعاىل به

الكأل، والعشب الكثري، وكان منها أجادب، أمسكت املاء، فنفع اهللا ا الناس، فشربوا منها، وسقوا 
فقه يف وأصاب طائفة منها أخرى، إمنا هي قيعان، ال متسك ماء وال تنبت كأل، فذلك مثل من . وزرعوا

دين اهللا، ونفعه مبا بعثين اهللا تعاىل به، فعلمه وعلَّمه، ومثل من مل يرفع بذلك رأسا، ومل يقبل هدى اهللا 
  ) .٢(رواه الشيخان » تعاىل الذي أرسلت به 

_________  
أال إين أوتيت «: حنوه وأوله كما ذكر املؤلف) ٤٦٠٤(، وروى أبو داود )٢٨٠٢(الترمذي ) ١(

ص (لآلجري » والشريعة«) ٢٠١ / ١(وشرح السنة ) ١٢(وانظر سنن ابن ماجه »  معهالكتاب ومثله
، ) هـ على الصحيح٨٧سنة (واملقدام بن معد يكرب الكندي صحايب مشهور مات . وغريها) ١١

  .تقريب
وأبو موسى األشعري صحايب مشهور مات ). ٢٢٨٢(ومسلم )  فتح الباري١٧٥ / ١(البخاري ) ٢(
األرض الصلبة اليت ال : »جدب«مجع : العشب، وأجادب: والكأل. ، تقريب)عدها وقيل ب٥٠سنة (

 / ١(» الفتح«مجع قاع وهو األرض املستوية امللساء اليت ال تنبت، كذا يف : ينضب منها املاء، وقيعان
١٧٧ -١٧٦.(  

)١/١٣٢(  

  

اهللا عليه إن أحسن احلديث كتاب اهللا، وأحسن اهلدي هدي حممد صلى « : وعن ابن مسعود قال
  ) .١(رواه البخاري » وسلم، وشر األمور حمدثاا، وإمنا توعدون آلت، وما أنتم مبعجزين 

من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن عائشة قالت
  ) .٢( » من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد« أخرجه الشيخان وأبو داود ويف رواية » 

من تعلم كتاب اهللا، مث اتبع ما فيه هداه اهللا من الضاللة يف الدنيا، ووقاه سوء : "وعن ابن عباس قال
  ) .٣" (احلساب يف اآلخرة

ترِكْتم على الواضحة ليلها كنهارها، كونوا على دين األعراب والغلمان : "وعن عمر بن اخلطاب قال



  )٤" (يف الكُتاب
  ) .٦(أخرجها رزين " عليه أم الكتاب) ٥] (منهج: [ترِكتم على اجلادة: "لب قالوعن علي بن أيب طا

من كان مستنا فليسنت مبن قد مات، فإن احلي ال تؤمن عليه الفتنة أولئك : "وعن ابن مسعود أنه قال
كلفًا، أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم، كانوا أفضل هذه األمة، أبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها ت

اختارهم اهللا تعاىل لصحبة نبيهم صلى اهللا عليه وسلم وإلقامة دينه فاعرفوا هلم فضلهم، واتبعوهم على 
  )٧" (أثرهم، ومتسكوا مبا استطعتم من أخالقهم وسريهم، فإم كانوا على اهلدي املستقيم

_________  
  ). فتح الباري٢٤٩ / ١٢) (١(
  ).٤٦٠٦(ويف أيب داود برقم . ١١٢حباشية ص ) ١(مضى خترجيه برقم ) ٢(
  ).٨١(انظر جامع األصول ) ٣(
على امللة الواضحة : البينة وهي صفة حملذوف تقديره: الواضحة). ٨٣(انظر جامع األصول ) ٤(

قبول ظاهر الشريعة واتباعها من غري تفتيش عن : »دين األعراب والغلمان «: الظاهرة، وأراد بقوله
  ).٢٩٣ / ١(جامع األصول » عليكم بدين العجائز«واألهواء ومثله قوله الشبه وتنقري عن أهل الزيغ 

  ).٨٣(» جامع األصول«والتصويب من ] منهجا[يف األصل ) ٥(
البخاري ومسلم : هو احلافظ أبو احلسن رزين بن معاوية العبدري السرقُسطي مجع بني كتب) ٦(

شذرات «وانظر ).  هـ٥٣٥عام (مات » حاحجتريد الص«ومالك والترمذي وأيب داود والنسائي ومساه 
  ).١٠٦ / ٤(» الذهب

من طريق قتادة ) ١ / ٨٦ق(واهلروي ) ٩٧ / ٢(» جامع بيان العلم «وأخرجه ابن عبد الرب يف ) ٧(
  ).١٩٣(عنه فهو منقطع انتهى من ختريج املشكاة 

)١/١٣٣(  

  

  .أخرجه رزين 
إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا « :  وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه: وعن عمرو بن عوف قال

  )١(رواه الترمذي » كما بدأ فطوىب للغرباء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنيت 
يكون يف آخر الزمان دجالون كذابون « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب هريرة قال

رواه » وال آباؤكم، فإياكم وإياهم ال يضلونكم وال يفتنونكم يأتونكم من األحاديث مبا مل تسمعوا أنتم 
  ) .٢(مسلم 

ما من نيب بعثه اهللا يف أمته قبلي إال كان « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن ابن مسعود قال



له يف أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره مث ختلف من بعدهم خلوف، يقولون ما ال 
لون، ويفعلون ما ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن يفع

  ) .٣(رواه مسلم » جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل 
من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب هريرة قال

ن تبعه، ال ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من أجور م
  ) .٤(رواه مسلم » تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا 

_________  
كثري بن عبد اهللا بن عمرو : يف إسناد الترمذي: قلت. »هذا حديث حسن«: وقال) ٢٧٦٥(برقم ) ١(

وأما احلديث فرواه مسلم يف . »التقريب «لكذب كما قال ابن حجر يف وهو ضعيف، ومنهم من نسبه ل
وأما بيان الغرباء بأم . ». . . وهم الذين يصلحون «وغريه عن أيب هريرة دون قوله ) ١٤٥(صحيحه 

» الغريب«رواه اخلطايب يف »): ١٧٠(« خترجيه للمشكاة»، فقال الشيخ األلباين يف « ..الذين يصلحون
» الذين يصلحون إذا فسد الناس«: بلفظ) ٧٣ / ٤(» املسند«ذا اللفظ وهو يف ) ١ / ٣٢ق (

) ١ / ٢٥ق (» السنن الواردة يف الفنت«وسندمها ضعيف، لكن لفظ أمحد رواه أبو عمرو الداين يف 
مث رواه الداين من حديث . من حديث ابن مسعود بسند صحيح) ٢ / ١ق (» الغرباء «واآلجري يف 

 ١(أيضا «  وعبد اهللا بن عمرو بن العاص بسندين صحيحني وحديث سعد يف املسندسعد بن أيب وقاص
 /١٨٤.(  
  ).٧(رواه مسلم يف مقدمة صحيحه ) ٢(
  ).٥٠(برقم ) ٣(
  ).٢٦٧٤(برقم ) ٤(

)١/١٣٤(  

  

ال أُلفني أحدكم متكئًا على أريكته، يأتيه « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب رافع قال
رواه أمحد » ال أدري ما وجدنا يف كتاب اهللا اتبعناه : ألمر من أمري، مما أمرت به، أو يت عنه، فيقولا

  ) .١" (دالئل النبوة"وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي يف 
ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن ابن عمر قال

  ".شرح السنة"رواه يف  » جئت به
  ) .٢" (بإسناد صحيح " احلجة"هذا حديث صحيح رويناه يف كتاب : "قال النووي يف أربعينه

من أحيا سنة من « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: املازين قال) . ٣] (احلارث [وعن بالل بن 



ري أن ينقص من أجورهم شيئًا، ومن سنيت قد أميتت بعدي، فإن له من األجر مثل أجر من عمل ا من غ
ابتدع بدعة ضاللة ال يرضاها اهللا ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل ا ال ينقص ذلك من آثام الناس 

  ) .٤(رواه الترمذي وابن ماجه عن كثري بن عبد اهللا بن عمرو عن أبيه عن جده » شيئًا 
_________  

وابن ماجه » هذا حديث حسن«: وقال) ٢٨٠٠(ذي والترم) ٤٦٠٥(وأبو داود ) ٨ / ٦(أمحد ) ١(
) ٩٨(وصححه والاللكائي ) ١٠٩ -١٠٨ / ١(واحلاكم ) ٢٩٥(» الرسالة « والشافعي يف ) ١٣(

وأبو رافع . ١٥٠حباشية ص ) ١(وانظر التعليق السابق رقم ). ١٠١(، »شرح السنة«والبغوي يف 
 وقيل أسلم أو ثابت أو هرمز، مات يف أول قبطي موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امسه إبراهيم

  .خالفة علي على الصحيح، تقريب
واحلديث ضعفه احلافظ ابن رجب ورد على ). ٤١(« األربعني النووية »و) ١٠٤(« شرح السنة) ٢(

) ٣٣٩ -٣٣٨ص (« جامع العلوم واحلكم »تصحيح النووي للحديث وذكر له ثالث علل تراجع يف 
  .لتخرجيه من مصدرين أعلى من البغوي) ١٦٧(ج املشكاة وانظر ختري. فإنه مهم

  .من غري أل التعريف) حارث(يف األصل ) ٣(
وحسنه، وابن ) ١١٠(» شرح السنة«والبغوي يف ) ٢١٠(وحسنه وابن ماجه ) ٢٨١٨(الترمذي ) ٤(

رمذي عند الت» من ابتدع بدعة«بعد » ضاللة«ولكن زيادة ). ٣٨ص (» البدع والنهي عنها«وضاح يف 
: وقال ابن حجر. وكلهم رووه من حديث كثري بن عبد اهللا بن عمرو وقد كذبه أبو داود. وحده

 ٦٠سنة (وبالل بن احلارث صحايب مات ) ٣٠(وانظر ختريج املشكاة » ضعيف وقد نسب إىل الكذب«
  .تقريب) هـ

)١/١٣٥(  

  

إن بين إسرائيل تفترق « : يه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عل: وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه قال
من : على ثنتني وسبعني ملة، وستفترق أميت على ثالث وسبعني ملة، كلهم يف النار إال ملة واحدة، قالوا

  ) . .١(رواه الترمذي » ما أنا عليه وأصحايب : هي يا رسول اهللا قال
من متسك بسنيت عند فساد  « :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

  ) .٢(له من حديث ابن عباس " الزهد"رواه البيهقي يف كتاب » أميت، فله أجر مائة شهيد 
إنكم يف زمان من ترك منكم « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

  )٣(رواه الترمذي » أمر به جنا عشر ما أمر به هلك، مث يأيت زمان من عمل منهم بعشر ما 
ما أحدث قوم بدعة إال « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن غضيف بن احلارث الثمايل قال



  )٤(رواه أمحد » رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خري من إحداث بدعة 
احب بدعة فقد أعان على من وقّر ص« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن إبراهيم بن ميسرة 

  ) .٥(مرسال " شعب اإلميان"رواه البيهقي يف » هدم اإلسالم 
_________  

وانظر لزاما التعليقني « ما أنا عليه وأصحايب»: قالوا من هي يا رسول اهللا؟ قال«صحيح دون قوله ) ١(
  .١٤٨حباشية ص ) ١( ورقم ١٤٧حباشية ص ) ١(السابقني رقم 

ق (ورواه ابن عدي ) ٢٠٩(كره املؤلف هو لفظ حديث ابن عباس يف الزهد لفظ احلديث الذي ذ) ٢(
وهو هالك كما قال الذهيب يف » احلسن بن قتيبة«ويف إسناده » السلسلة الضعيفة«كما يف ) ٢ / ٩٠
املعجم «وأما حديث أيب هريرة فأخرجه الطرباين يف . وانظره لكالم األئمة فيه) ٥١٩ / ١(» امليزان«

حلية «ومن طريقه رواه أبو نعيم يف » املتمسك بسنيت عند فساد أميت له أجر شهيد«ظ بلف» األوسط 
وحممد بن صاحل » صدوق رمبا وهم«وفيه عبد العزيز بن أيب رواد قال احلافظ ) ٢٠٠ / ٨(» األولياء

 والسلسلة) ٣٧(وانظر ختريج املشكاة ) ١٧٢ / ١(» جممع الزوائد«العدوي مل جيد اهليثمي من ترمجه 
  ).٣٢٧ و ٣٢٦(الضعيفة 

ورواه أيضا أبو نعيم يف » غريب ال نعرفه إال من حديث نعيم بن محاد«: وقال) ٢٣٦٩(برقم ) ٣(
ونعيم بن محاد خمتلف فيه انظر . وغريمها وهو مما تفرد به نعيم كما قال أبو نعيم) ٣٣٦ / ٧(» احللية«

. »صدوق خيطئ كثريا» «التقريب« يف وقال احلافظ)  فما بعدها٤٠٨ / ١٠(» التهذيب «ترمجته يف 
  ).٦٥٥ / ٢(» فيض القدير«وانظر » منكر«واحلديث قال فيه البخاري 

وفيه أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب مرمي وهو )  كشف األستار١٣١(والبزار ) ١٠٥ / ٤(املسند ) ٤(
أيضا للطرباين وعزاه ) ١٨٨ / ١(» امع«ضعيف وكان قد سرق بيته فاختلط وبه أعله اهليثمي يف 

 / ٥(» فيض القدير«بتصديره بقوله روي وانظر ) ٨٢(» الترغيب والترهيب«وضعفه املنذري يف 
  .»التقريب«وغُضيف بن احلارث خمتلف يف صحبته كما يف ). ٤١٢

وقد رواه الاللكائي يف ). ٢٣٧ / ٦انظر فيض القدير (ورواه أيضا الطرباين وأبو نعيم من طريقه ) ٥(
: وقال ابن اجلوزي يف احلديث. ومل يرسله» إبراهيم بن ميسرة«موقوفًا على ) ٢٧٢(» قادشرح االعت«
فيض » أسانيدها كلها ضعيفة بل قال ابن اجلوزي إا كلها موضوعة «: وقال العراقي» موضوع«

وقد روي موصولًا ومرفوعا من «): ١٨٩(» املشكاة«وقال األلباين يف ختريج ). ٢٣٧ / ٦(القدير 
. واهللا أعلم. »رية يطول الكالم بإيرادها وقد يرتقي احلديث مبجموعها إىل درجة احلسنطرق كث

  .تقريب ).  هـ١٣٢(وإبراهيم بن ميسرة ثبت حافظ مات سنة 

)١/١٣٦(  

  



إن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها، « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب ثعلبة اخلشين قال
وها، وحد حدودا فال تعتدوها، وسكت عن أشياء من غري نسيان فال تبحثوا وحرم حرمات فال تنتهك

  ) .١(رواه الدارقطين » عنها 
بلغين أن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما : "وعن عبد اهللا بن الديلمي قال

  ) .٢(رواه الترمذي " يذهب احلبل قوة قوة
نا عن شيء من كتاب اهللا نعلمه أخربناكم به أو سنة من نيب اهللا ما سألتمو: "وعن ابن مسعود قال

  ) .٣(رواه الدارمي " أخربناكم به، وال طاقة لنا مبا أحدثتم 
هذه مجلة خمتصرة من الكتاب والسنة، وآثار السلف فالزمها وما كان مثلها مما صح عن اهللا : قلت

خيار األمة، ودع أقوال من عداهم حمقورا ورسوله وصاحل سلف األمة مبا حصل من االتفاق عليه من 
مهجورا، مبعدا مدحورا، مذموما ملوما، وإن اغتر كثري من املتأخرين بأقواهلم وجنحوا إىل اتباعهم فال 

، وقال رسول ]١٣: سبأ[} وقَليلٌ من عبادي الشكُور { : . . . تغتر بكثرة أهل الباطل فقد قال تعاىل
) ٤(رواه مسلم » بدأ اإلسالم غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوىب للغرباء « :  وسلماهللا صلى اهللا عليه

. .  
_________  

وغريهم ) ١٣ و ١٢ / ١٠(والبيهقي ) ١١٥ / ٤(وأخرجه أيضا احلاكم ) ١٨٤ / ٤(يف سننه ) ١(
» رياض الصاحلني «ويف ).  من جامع العلوم٢٤٢ص (» أربعينه «وحسنه السمعاين والنووي يف 

قولًا ) ١٤(وأبو ثعلبة اخلشين صحايب مشهور بكنيته اختلف يف امسه على . وأقره األلباين) ١٨٤١(
  .وقيل قبل ذلك بكثري، تقريب)  هـ٧٥(واختلف يف اسم أبيه أيضا مات سنة 

» البدع والنهي عنها«وابن وضاح يف ) ١٢٧(والاللكائي ) ٤٥ / ١(رواه الدارمي يف سننه ) ٢(
وعبد اهللا الديلمي هو عبد . مصححه عن الدارمي من الناسخ واهللا أعلم) الترمذي(ويبدو أن ). ٦٦(

  .تقريب. اهللا بن فريوز، ثقة من كبار التابعني ومنهم من ذكره يف الصحابة
  ).٤٦ / ١(يف سننه ) ٣(
  .١٥٢حباشية ص ) ٢(مضى خترجيه رقم ) ٤(

)١/١٣٧(  

  

  :ولنعم ما قيل
  

  فلتسأل اهللا توفيقًا وتثبيتا. ..إن القلوب يد الباري تقلبها 



  وإن هديت فباألخبار أُنبيتا... من يضلل اهللا ال ديه موعظة 
  فكن صبورا ولو يف اهللا أوذيتا... فهذه غربة اإلسالم أنت ا 

  
فهذه األقاويل اليت وصفت، مذاهب أهل السنة واألثر، وأصحاب الرواية، ومحلة العلم النبوي، فمن 

، أو طعن فيهم، أو عاب قائلها، فهو خمالف مبتدع، خارج عن اجلماعة، زائل عن خالف شيئًا من هذه
  .منهج السنة، وسبيل احلق

وما ذكرته من العقائد، ينبغي أن يقدم إىل الصيب يف أول نشأته، ليحفظه، مث ال يزال ينكشف له معناه يف 
 نشأته لإلميان، من غري حاجة إىل كربه، شيئًا فشيئًا، ومن فضل اهللا على قلب اإلنسان أن شرحه يف أول

  .حجة وبرهان، فال بد من إثباته يف نفس الصيب، والعامي، حىت يترسخ وال يتزلزل
وليس الطريق يف تقويته وإثباته، أن يعلم صفة الكالم واجلدال، بل يشتغل بتالوة القرآن وقراءة 

اد رسوخا مبا يقرع مسعه من أدلة احلديث، ومعانيه، ويشتغل بوظائف العبادات، فال يزال اعتقاده يزد
القرآن وحججه، ومبا يرِد عليه من شواهد األحاديث وفوائدها، ومبا يسطع عليه من أنوار العبادة 

  .ووظائفها

)١/١٣٨(  

  

وينبغي أن حيرس مسعه من اجلدال والكالم غاية احلراسة، فإن ما يشوشه اجلدل أكثر مما ميهده، وما 
قصد السبيل يف ذم الكالم "صلحه، وقد كتبنا يف ذم الكالم رسالة مسيناها يفسده الكالم أكثر مما ي

  ) .١" (والتأويل
_________  

  . هـ١٢٩٠عام » وبال «طبع بـ ) ١(

)١/١٣٩(  

  

وناهيك بالعيان برهانا فقس عقيدة أهل الصالح والتقى من عوام الناس بعقيدة املتكلمني واادلني، ترى 
وعقيدة املتكلم احلائر . الشامخ، ال حتركه، الدواهي والصواعق) ١(بات كالطود اعتقاد العامي يف الث

مث الصيب . بني اعتقاد وتقسيمات اجلدل كخيط مرسل يف اهلواء، تقلبه الرياح مرة هكذا، ومرة هكذا
ل إذا نشأ على هذه العقيدة إن اشتغل بكسب الدنيا مل يتضح له غريها ولكنه يسلم يف اآلخرة باعتقاد أه
احلق إذ مل يكلف الشرع أجالف العرب أكثر من التصديق اجلازم بظاهر هذه العقائد، فأما البحث 



والتفتيش وتكلف نظم األدلة فلم يكلفوا به أصلًا إن أراد أن يكون من سالكي طريق اآلخرة وساعده 
ى النفس عن اهلوى واشتغل بالرياضة وااهدة انفتحت له التوفيق حىت اشتغل بالعمل والزم التقوى و

أبواب من اهلداية تكشف عن حقائق هذه العقيدة وتنور إهلي يقذف يف قلبه بسبب ااهدة حتقيقًا لوعده 
: العنكبوت[} والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحِسنِني { : عز وجل حيث قال

٦٩.[  
_________  

  ).٣٢١ / ١(» القاموس«اجلبل أو عظيمه كما يف : الطّود) ١(

)١/١٤٠(  

  

  خامتة الرسالة
أين ) ١] (أخرى[قد زعمت يف هذه املسائل واألحباث، اليت ذكرا يف هذه الرسالة، ويف رسائل 

الحظت احلق ونصرته جبهدي، وتابعت الكتاب والسنة، حبسب فهمي، وغاية ما عندي، وأضربت عن 
عن دفع االعتراضات الباطالت، مع أين قصري الباع، قليل ) ٢(اوالت واملراجعات، وطويت الكشح املق

االطالع، فما أخطأت فيه من كالمي، وخالفت فيه واضح الكتاب وصريح السنة فعلى كل مسلم رده، 
لفتهما، فما فإمنا قصدي نصرما، ال خما. واالجتناب عنه، ومتابعة الكتاب العزيز والسنة املطهرة دونه

أصبت فيه فمن اهللا سبحانه، وله فيه احلمد واملنة والشكر والثناء، وما أخطأت فيه، فالذنب فيه مين، 
وأشد الكراهة أن أفرق بني . ومن الشيطان، وعلي فيه الرباءة منه والتوبة عنه، واالستغفار والتحذير
لى عدم اإلنصاف وركوب كراهة ما صدر مين من البدع واخلالف، وما صدر من غريي بناء ع

  .االعتساف
بل جيب أن أكون أشد كراهة ملا صدر مين ألنه ذنب يضرين، وأؤاخذ بسببه، وذنب غريي، ال يضرين 

  .وال أؤاخذ به
واهللا سبحانه أسأل أن يسلمين من البدع والذنوب، ويغفر يل ما أخطأت فيه من األصول والفروع، إنه 

  .فى يف اآلخرة واألوىلواسع الغفران والرمحة، وهو حسيب وك
_________  

  ).األخرى(يف األصل ) ١(
  ).٢٥٤ / ١(أي أضمره وستره، القاموس : طوى كشحه على األمر) ٢(

)١/١٤١(  

  



السنة املطهرة، والكتاب العزيز، والذاب عنهما، كااهد يف سبيل اهللا تعاىل، وروح ) ١] (عن[واحملامي 
يه ونافح عنهما من بعده إميانا وحبا ونصحا له رجاء أن يكون القدس مع من ذب عن دين اهللا، وسنة نب

حيمل هذا العلم من كل خلف « : من اخللف الصاحل، والذين قال فيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ) .٢(» عدولُه، ينفون عنه حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني 

هاد وسبله، وما املراد إال بيان احلق وانتصار الفطرة اليت فطر اهللا الناس واجلهاد باللسان أحد أنواع اجل
وال أعيب على من خالفين يف شيء، وال يعاب . عليها كما تطابق عليه القرآن الكرمي والسنة الغراء

التقصري فيه علي، ألين مقر به، وأهله، وحمله، مع الدعاء واللجأ إىل اهللا سبحانه أن يهديين للهدى، 
: الليل[} إِنَّ علَينا لَلْهدى { : ييسر اهلدى يل وقد وعد به يف كتابه احلكيم مؤكدا مبؤكدات فقالو

{ ، هذا للخلق عموما، وللمؤمنني خصوصا ]٩: النحل[} وعلَى اللَّه قَصد السبِيلِ { : ، وقال]١٢
 هقَلْب دهي بِاللَّه نمؤي نم١١ :التغابن. . . [} و.[  

_________  
  .»على«يف األصل ) ١(
-٥٢ و٥(» شرف أصحاب احلديث«واخلطيب يف ) ٢٠٢ و١٥٩ / ٢(» املسند«رواه أمحد يف ) ٢(

وأبو خيثمة زهري بن حرب ) ٤٠ / ٢(» جامع بيان العلم «وابن عبد الرب يف ) ٢٦٦٩(والترمذي ) ٥٨
وأبو نعيم وابن عساكر عن » اإلبانة«ورواه أيضا أبو نصر السجزي يف ) ١٣٦ / ١(والدارمي ) ٤٥(

وسئل أمحد ). ٩٩٥ص (» مجع اجلوامع «إبراهيم بن عبد الرمحن العذري وهو خمتلف يف صحبته كذا يف 
بن حنبل عن حديث معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرمحن العذري قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 عنه حتريف اجلاهلني وانتحال املبطلني وتأويل حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون«: وسلم
شرف أصحاب «و» مجع اجلوامع«انظر . قيل ألمحد كأنه كالم موضوع قال هو صحيح» الغالني
واحلديث أورده ابن عدي من طرق كلها ضعيفة كما صرح به الدارقطين وأبو نعيم ). ٥٥(» احلديث

). ٤٩٨ / ٦(» فتح الباري«وانظر ) ٤ / ١(» يإرشاد السار«وابن عبد الرب، وحسنه العالئي كما يف 
فهرس الفهارس »كما يف ) حيمل هذا العلم: الروض املؤتلف يف ختريج«وللمرتضى الزبيدي رسالة باسم 

  ).١٥٠ص . («حركة التأليف يف شبه القارة اهلندية»و) ٥٣٩ / ١(« 

)١/١٤٢(  

  

كَم { : والسنة وتطلبهم غريها قال اهللا تعاىلوإمنا يضل أكثر اخللف من تركهم العمل بآيات اهللا البينات 
 نمو ةنيب ةآي نم ماهنيقَابِ آتالْع يددش فَإِنَّ اللَّه هاَءتا جم دعب نم ةَ اللَّهملْ نِعدب٢١١: البقرة[} ي.[  

فليحذر من ذلك كل احلذر أي من عدم القنوع مبا قنع به السلف من حجج اهللا، فياله من ختويف 



  .شديد، ووعيد عظيم
إلخالص والفهم واإلنصاف ورابعها وهو أقلها ا) ١] (أعظمها[وإمنا يعرف احلق من مجع مخسة أوصاف 

  .وجودا وأكثرها فقدانا احلرص على معرفة احلق وشدة الدعوة إىل ذلك
_________  

  .»معظمها«يف األصل ) ١(

)١/١٤٣(  

  

والبدع واحملدثات قد كثرت وقد عمت البلوى باإلشراك ا وكثر الدعاء إليها، والتعويل عليها، 
، ) ٢(، وزيد بن عمرو بن نفيل ) ١(ه طالبه يف أيام الفترة وهم سلمان الفارسي وطالب احلق اليوم شب

وأضراما، فإم قدوة لطالب احلق وفيهم له أعظم أسوة ملا حرصوا على احلق وبذلوا اجلهد يف طلبه 
 زمن فكم أدرك احلق طالبه يف. عليه وفازوا من بني العوامل اجلمة) ٣] (وأوقفهم[حىت بلغهم اهللا إليه 

الفترة وكم عمي عنه من طلبه يف زمن النبوة، فاعترب بذلك، واقتد بأولئك الكرام، فإن احلق ما زال 
مصونا عزيزا نفيسا كرميا، ال ينال مع اإلضراب عن طلبه، وعدم التشوق واإلشراف إىل سببه، وال 

  .يهجم على البطالني املعرضني وال يناجي أشباه األنعام الضالني
_________  

  .، تقريب) هـ٣٤سنة (أصله من خراسان وقيل من رامهرمز مات ) ١(
  ). طبع احلليب٤٥٣ / ١(، انظر اإلصابة ) سنة١٧(مل يدرك اإلسالم مات قبل اهلجرة بـ ) ٢(
  .»وأوفقهم«يف األصل ) ٣(

)١/١٤٤(  

  

 فإنه طالب ما أعظم املصاب بالغفلة، واالغترار بطول املهلة، فليعرف مريد احلق قدر ما هو طالبه،
خذُوا ما آتيناكُم { ، ]١٩: اإلسراء[} ومن أَراد الْآخرةَ وسعى لَها سعيها وهو مؤمن { ألعلى املراتب 

 يها فوا ماذْكُرو ةفليس يف الوجود بأسره أعز من اإلميان باهللا تعاىل وكتبه ورسله، ]. ٦٣: البقرة[} بِقُو
ومعرفة ما جاءوا به، وال تطلب ذلك أهون الطلب فإن طلبة الدنيا وزخارفها الفانية، ومتابعتهم، 

يرتكبون األخطار واملتالف الكبار، وينفق أحدهم غضارة عمره، ونضارة شبابه، وإبان أيامه فيها، وهي 
  .ا له أساساال حتصل هلم على حسب املراد، فكيف مبا هو أبقى وخري منها؟ ومل يرفعوا له رأسا ومل يبنو

أن جهل احلقائق أكثرها إمنا سببه عدم االهتمام : وإمنا أطلنا القول ألين أعلم بالضرورة يف نفسي وغريي



بشيء أدركه، ) ١] (اهتم[مبعرفتها على اإلنصاف، وترك االعتساف، ال عدم الفهم واإلدراك، فإن من 
لصاحلني، مع االهتمام فيه، وبذل اجلهد فكيف ال يفهم طالب احلق مقاصد األنبياء واملرسلني والسلف ا

  فيه، وحسن القصد ولطف أرحم الرامحني؟
_________  

  .»هم «يف األصل ) ١(

)١/١٤٥(  

  

وال ينبغي لطالب احلق والصواب أن يصغي إىل من يصده عن كتب اهللا، وما أنزل فيها من اهلدى 
حلذر من زخرفتهم وتشكيكهم، وليعترب والنور، والرمحة لطفًا للمؤمنني ونعمة للشاكرين، وليحذر كل ا

، ]٧٣: اإلسراء[اآلية . . . } وإِنْ كَادوا لَيفْتنونك عنِ الَّذي أَوحينا إِلَيك { بقول اهللا لرسوله املعصوم 
وال يستوحش من ظفر باحلق . وياهلا من موعظة موقظة ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

 وليوطن نفسه على الصرب واليقني، نسأل اهللا تعاىل أن يرحم غربتنا يف احلق ويهدي بكثرة املخالفني،
  .ضالنا وال يردنا عن أبواب رجائه ودعائه وطلبه ورمحته حمرومني

)١/١٤٦(  

  

وخامسها وهو أصعبها املشاركة يف العلم والتمييز والفهم والدراية حىت يتمكن من معرفة احلق ومقدار 
ب فيه من غري تقليد، ألنه ال يعرف املقادير إال ذو بصر نافذ، وفهم ماض، فإن ما يقف عليه فريغ

عرضت له حمنة، مل يتطري بطلب احلق، فيكون ممن يعبد اهللا على حرف، وليثق مبواعيد اهللا وقرب الفرج 
اصبِر إِنَّ وعد اللَّه حق ولَا فَ{ ، ]٧٩: النمل[} فَتوكَّلْ علَى اللَّه إِنك علَى الْحق الْمبِنيِ { قال تعاىل 

، وليعلم يقينا أنه تعاىل مع الصابرين والصادقني واحملسنني، ]٦٠: الروم[} يستخفَّنك الَّذين لَا يوقنونَ 
وإن سر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هذه [وأن اهللا سبحانه ناصر من ينصره، وذاكر من يذكره 

  ) .١] (د على متبعيه، ونصر اهللا شامل لناصريهاألمور عائ
_________  

  .مل يتضح يل مراد املصنف من هذه العبارة ولعله هناك سقط، واهللا أعلم) ١(

)١/١٤٧(  

  



وصح الترغيب يف الدعاء إىل احلق واخلري، وأن الداعي إىل . وقد أمر اهللا تعاىل باملعاونة على الرب والتقوى
ومن أحيا نفسا فكأمنا أحيا الناس مجيعا، ومن أمر بالصالح ) . . ١(اتبعه ذلك يؤتى مثل أجور من 

ويف سورة العصر قصر السالمة من اخلسر . واإلصالح ابتغاء مرضات اهللا فسوف يؤتيه أجرا عظيما
دعا ومن أَحسن قَولًا ممن { على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات، وتواصوا باحلق، وتواصوا بالصرب، 

 نيملسالْم ننِي مقَالَ إِنا وحاللَ صمعو ٣٣: فصلت[} إِلَى اللَّه.[  
وأنا أستغفر اهللا، وأساله التجاوز عين واملساحمة يف كل ما أخطأت فإين حمل اخلطأ والغلط، وأهله، وهو 

 عن مضايقة املساكني سبحانه أهل التقوى واملغفرة والسعة واملساحمة والغىن األعظم والكرم األكرب
  .واجلاهلني إذْ كان اهللا سبحانه وتعاىل غنيا عن عرفان العارفني غري متضررٍ جبهل اجلاهلني

وآخر كالمي كأوله أن احلمد هللا رب العاملني، وصالته وسالمه على حممد سيد املرسلني وخامت النبيني 
  .هديني إىل يوم الدينوشفيع املذنبني وآله الطيبني الطاهرين وصحبه الراشدين امل

_________  
  .عن جرير بن عبد اهللا) ١٠١٧(انظر صحيح مسلم ) ١(

)١/١٤٨(  

  

غداة يوم األربعاء من شهر ذي القعدة سنة تسع ومثانني ومائتني وألف ) ١(هذا وكان الفراغ من زبرِها 
زِيا اهللا تعاىل وأهلها عن مجيع البلية والروبال احملمية، صا ةيف بلدة.  

وأنا العبد الفقري إىل اهللا، الغين به عمن سواه، أبو الطيب صديق بن حسن بن علي احلسني القنوجي، 
  .غفر اهللا زلَله، وأصلح خلله، وتقبل عمله، وبلغه أمله

فسح ) . ٢(وقد مجعها تعليما لفلذة كبده، وأصغر ولده، ومثرة فؤاده، السيد علي بن صديق بن حسن 
  :ره، وعمله وأمده، وبارك له وفيه، وكان مدى األزمان يف مدده، ومسيتهااهللا يف علمه وعم

  "قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر " 
  واحلمد هللا أولًا وآخرا وظاهرا وباطنا

  :نظم
  

  له السماوات وهو الواحد الباري... إين سألتك باللّه الذي خضعت 
  من النارلعل جامعه ينجو ... إذا تأملت فاستغفر جلامعه 

  
  مث أختم الكالم على هذا النظام



  :نظم
  

  فلقد علمت بأن عفوك أعظم... يا رب إن عظمت ذنويب كثرة 
  ارم] يستجري[فبمن يلوذ و... إن كان ال يرجوك إال حمسن 
  لعظيم عفوك مث إين مسلم... مايل إليك وسيلة إال الرجا 

_________  
  ).٨٣٨  /١(هو الكتابة، القاموس : الزبر) ١(
قال أبو ). ٢٨٣-٢٨٢ / ٣(» أجبد العلوم «، وله ترمجة يف كتاب أبيه ) هـ١٢٨٣(ولد عام ) ٢(

وكان الفراغ من التعليق على هذه الرسالة القيمة يف أواخر شعبان لعام : صهيب عاصم بن عبد اهللا
  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم. ١٤٠٤

)١/١٤٩(  

  

  أهم املصادر واملراجع - ٤
  القرآن الكرمي
  . م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ املكتبة القدوسية، باكستان، سنة ١صديق حسن خان، ط / أجبد العلوم 

  . هـ١٣٥١ املنريية، سنة ١البن القيم ط/ اجتماع اجليوش اإلسالمية 
  .الرياض هـ ١٤٠٢ دار طيبة، سنة ١أبو محاد صغري أمحد، ط/ البن املنذر حتقيق د / اإلمجاع 

  . م١٩٨٢ السعادة، مصر، سنة ١حتقيق أمحد شاكر ط . ابن حزم / اإلحكام يف أصول األحكام 
  . هـ١٣٥١أبو حامد الغزايل، مطبعة جلنة الثقافة اإلسالمية، مصر، سنة / إحياء علوم الدين 

  .البخاري / األدب املفرد 
  . م١٩٥٥ - هـ١٣٧٥النووي، إحياء التراث، سنه / األذكار 

، املكتب اإلسالمي، ١حممد ناصر الدين األلباين، ط / اء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل إرو
  . م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩بريوت، سنة 

  . هـ١٣٥٨، احللىب، مصر، سنة ١ابن حجر العسقالين، ط / اإلصابة يف متييز الصحابة 
  .م حممد بن سعود بالرياضحممد رشاد سامل، طبع جامعة اإلما. ابن تيمية، حتقيق د/ االستقامة 

  .البيهقي، بتعليق الكوثري، دار العلم للتراث اإلسالمي، بريوت / األمساء والصفات 
  . دمشق، دار الوعي العريب١حممد عيد عباسي، ط / بدعة التعصب املذهيب 

)١/١٥٠(  



  

  .ابن وضاح القرطيب، حتقيق حممد أمحد دمهان، دار البصائر/ البدع والنهي عنها 
 إشراف الشيخ عبد الصمد شرف الدين، ١مجال الدين املزي، ط /  األشراف مبعرفة األطراف حتفة

  . م١٩٧٦ - هـ١٣٩٦نشر، الدار القيمة بومباي اهلند، سنة 
  . م١٩٦٠ - هـ١٣٧٩، السعادة، مصر، سنة ١املنذري، ط / الترغيب والترهيب 

  .ط دار الشعب، مصر/ تفسري ابن كثري 
  . هـ١٣٢٨ عن األوىل األمريية، مصر، سنة تفسري الطربي، مصورة

  .تفسري الطربي، حتقيق أمحد شاكر وحممود شاكر، دار املعارف، القاهرة
، نشر املكتبة العلمية ٢ابن حجر العسقالين، حققه عبد الوهاب عبد اللطيف، ط / تقريب التهذيب 

  . م١٩٧٥ - هـ١٣٩٥باملدينة املنورة، سنة 
ابن حجر العسقالين، تعليق عبد اهللا هاشم مياين، ط / حاديث الرافعي الكبري التلخيص احلبري يف ختريج أ

  . م١٩٦٤ - هـ١٣٨٤شركة الطباعة الفنية القاهرة، سنة 
، دائرة املعارف النظامية حيدر آباد الدكن، سنة ١ابن حجر العسقالين، ط / ذيب التهذيب 

  .هـ١٣٢٦
 الدكتور خليل هراس، مصورة عن دار الكتب ابن خزمية، راجعه/ التوحيد وإثبات صفات الرب 

  . هـ١٣٥٨ - م١٩٧٨العلمية، بريوت، سنة 
  . هـ١٤٠٠ الدار السلفية الكويت، سنة -٢األلباين ط / التوسل أنواعه وأحكامه 

)١/١٥١(  

  

  . هـ١٣٧٤ابن تيمية، املطبعة السلفية، مصر، سنة / التوسل والوسيلة 
  . م١٩٧٤ - هـ١٣٩٤، بريوت، سنة ١يب الرفاعي، ط حممد نس/ التوصل إىل حقيقة التوسل 

ابن األثري اجلزري، حتقيق عبد القادر األرناؤوط، نشر مكتبة / جامع األصول يف أحاديث الرسول 
  . م١٩٧٠ - هـ١٣٩٠، دمشق، سنة ١احللواين ومطبعة املالح ومكتبة دار البيان، ط 

  .بريوتابن عبد الرب، دار الفكر، / جامع بيان العلم وفضله 
 ١٣٨٤علق عليه عبد الوهاب عبد اللطيف، نشر املكتبة السلفية باملدينة املنورة، سنة / جامع الترمذي 

  . م١٩٦٤ -هـ
  .، دار املعرفة، بريوت٢السيوطي، مع فيض القدير للمناوي، ط / اجلامع الصغري 

  .مية واإلفتاءتوزيع إدارات البحوث العل. ابن رجب، مصورة عن ط مصر/ جامع العلوم واحلكم 



  .السيوطي / مجع اجلوامع 
  .عبد الرمحن عبد اجلبار، ط اهلند، اجلامعة السلفية بنارس/ جهود خملصة يف خدمة السنة 

  .، املدين، القاهرة، مصر١ط / حادي األرواح إىل بالد األفراح 
حممد / بتحقيق د إمساعيل األصفهاين، رسالة دكتوراة / احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة 

  . هـ١٤٠٤بن ربيع مدخلي، جامعة أم القرى، سنة 

)١/١٥٢(  

  

/ حركة التأليف باللغة العربية يف اإلقليم الشرقي اهلندي يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر للميالد 
  . م١٩٧٧مجيل أمحد، وزارة الثقافة، دمشق، سنة . د

  . هـ١٣٨٧ار الكتاب العريب، بريوت، سنة ، د٢أبو نعيم األصفهاين، ط / حلية األولياء 
نشر مكتبة اآلثار السلفية قناة املعارف، " عقائد السلف"البخاري، ضمن / خلق أفعال العباد 
  . م١٩٧١اإلسكندرية، سنة 

حممد رشاد سامل، طبع جامعة اإلمام حممد بن سعود، . ابن تيمية، حتقيق د/ درء تعارض العقل والنقل 
  . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الرياض، سنة 
  . م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ ، دار الفكر بريوت، سنة ١السيوطي، ط / الدر املنثور 

الذهيب، حققه محاد األنصاري، نشر مكتبة النهضة / ديوان الضعفاء واملتروكني وخلق من اهولني 
  . م١٩٦٧ - هـ١٣٨٧احلديثة، مكة املكرمة، سنه 
  . جمموعة الرسائل الكمالية، الطائفاخلطيب البغدادي، ضمن/ الرحلة يف طلب احلديث 

حتقيق حممد حامد الفقي، تصوير حديث / رد اإلمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر املريسي العنيد 
  . م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢أكادميي فيصل آباد، سنة 

  .الدارمي، ط ليدن/ الرد على اجلهمية 

)١/١٥٣(  

  

، ١و عبد اللّه اجلويين والد إمام احلرمني، املنريية، ط أب/ رسالة يف االستواء والفوقية واحلرف والصوت 
  . هـ١٣٤٣سنة 

  . م١٩٤٠ - هـ١٣٥١ البايب احلليب، سنة ١للشافعي، ط / الرسالة 
  . هـ١٣٧٦، مطبعة حممد علي صبيح، مصر، سنة ٢ابن القيم، ط / الروح 



 ١٣٩٩ م، ١٩٧٩ سنة  املكتب اإلسالمي، بريوت،١النووي، حتقيق األلباين، ط / رياض الصاحلني 
  .هـ

  . م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣، دار العلم، سنة ٢للبيهقي، حتقيق تقي الدين الندوي، ط / الزهد 
، املكتب اإلسالمي، بريوت، سنة ٤األلباين، الد األول، ط / سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة 

  . هـ١٣٩٨
املكتبة .  هـ١٣٩٩، عمان، سنة ١اين، ط األلباين، الد الث/ سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة 

  .اإلسالمية، عمان
  .، املكتب اإلسالمي، بريوت١األلباين، ج / سلسلة األحاديث الصحيحة 
 ١٩٧٢ - هـ١٣٩٢، املكتب اإلسالمي، بريوت، سنة ٢األلباين، ج / سلسلة األحاديث الصحيحة 

  .م
  . م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩، الكويت، سنة ، الدار السلفية٣األلباين، ج / سلسلة األحاديث الصحيحة 
  .، الدار السلفية، املكتبة اإلسالمية، عمان١ ط ٤األلباين ج / سلسلة األحاديث الصحيحة 

  .سنن ابن ماجه القزويين، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، البايب احلليب، مصر

)١/١٥٤(  

  

  .إحياء السنة النبوية، بريوتسنن أيب داود السجستاين، بتعليق حممد فؤاد عبد الباقي، نشر دار 
  .بتصحيح عبد اهللا هاشم مياين، طبع دار احملاسن، القاهرة/ سنن الدارقطين 
  .بعناية حممد أمحد دمهان، نشر دار إحياء السنة، بريوت/ سنن الدارمي 
  .للبيهقي، تصوير دار الفكر، بريوت/ السنن الكربى 
  .وتتصوير دار الفكر، بري) / اتىب(سنن النسائي 

أمحد بن حنبل، طبع مع الرد على اجلهمية ألمحد أيضا، بتعليق الشيخ إمساعيل األنصاري، / السنة 
  .الرياض
  . هـ١٣٤٩، املطبعة السلفية مبكة، سنة ١عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، ط / السنة 
  .حممد بن نصر املروزي، دار الثقافة الرياض، ودار الفكر/ السنة 

 ١٩٧١أوغلي، دار إحياء السنة، بريوت، سنة . اخلطيب البغدادي، حتقيق د/ شرف أصحاب احلديث 
  .م

  .صحيح البخاري، امللط مع شرحه فتح الباري، املطبعة السلفية، مصر
  .األلباين، الد األول، املكتب اإلسالمي/ صحيح الترغيب والترهيب 



  .األلباين، املكتب اإلسالمي/ صحيح اجلامع الصغري 
  .تعليق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العريبصحيح مسلم، ب

  . م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣علي ناصر الفقيهي، سنة . الدارقطين، حتقيق د/ الصفات 

)١/١٥٥(  

  

  . م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩، طبع املكتب اإلسالمي، بريوت، سنة ٢األلباين، ط / ضعيف اجلامع الصغري 
  . هـ١٣٩٤ السلفية، مصر، سنة ٢ ط ابن القيم/ طريق اهلجرتني وباب السعادتني 

  . هـ١٣٥٠ابن العماد احلنبلي، مكتبة القدسي، مصر، سنة / شذرات الذهب يف أخبار من ذهب 
أمحد سعد محدان، نشر دار طيبة، . الاللكائي، حتقيق د/ شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة 

  .الرياض
 ١٣٨٠، سنة ١ويش، املكتب اإلسالمي، ط البغوي، حتقيق شعيب أرناؤوط وزهري شا/ شرح السنة 

  . م١٩٧١ -هـ
  .النووي، تصوير دار إحياء التراث العريب، بريوت/ شرح صحيح مسلم 

  .ابن أيب العز احلنفي، طبع املكتب اإلسالمي، حتقيق األلباين / شرح العقيدة الطحاوية 
بن عبد اهللا الشرقي، املكتب أمحد /  الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية -شرح قصيدة ابن القيم 

  . هـ١٣٨٢اإلسالمي، سنة 
حممد سعيد وخطيب أوغلي، نشر إحياء السنة . اخلطيب البغدادي، بتحقيق د/ شرف أصحاب احلديث 
  . م١٩٧١النبوية، بريوت، سنة 

  .اآلجري، بتحقيق حممد حامد الفقي، نشره مصورا، حديث أكادميي، باكستان/ الشريعة 
  .ابن القيم، املطبعة احلسينية، مصر/ سائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل شفاء العليل يف م

)١/١٥٦(  

  

  . هـ١٣٩٣ابن تيمية، ط السابعة، املطبعة السلفية، مصر، سنة / العقيدة الواسطية 
 - هـ١٤٠٠، املكتب اإلسالمي، سنة ١األلباين، ط / غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام 

  . م١٩٨٠
  .ابن تيمية، ط مصر مقابلة على النسخة احملققة من عبد الرزاق محزة / الفتوى احلموية 

  . م١٩٧٠ - هـ١٣٩١ابن حزم، دار املعرفة ودار صادر بريوت، سنة / الفصل يف امللل والنحل 



عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ، توزيع إدارات البحوث العلمية / فتح ايد شرح كتاب التوحيد 
  . م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣اء، الرياض، سنة واإلفت

ابن حجر العسقالين، املطبعة السلفية، بتصحيح وتعليق الشيخ عبد العزيز بن باز، توزيع / فتح الباري 
  .إدارات البحوث
  .عبد القاهر البغدادي، دار اآلفاق، بريوت/ الفرق بني الفرق 

، تعليق حممود علي فايد، مطبعة حممد علي ٢ ابن تيمية، ط/ الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان 
  . م١٩٥٨ - هـ١٣٧٨صبيح، سنة 

جامعة . أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي، رسالة ماجستري، حتقيق حممد جتاين جوهري / فضائل القرآن 
  . م١٩٧٣ - هـ١٣٩٣أم القرى، سنة 

  . م١٩٧٢ - هـ١٣٩١نة ، دار املعرفة بريوت، س٢املناوي ط / فيض القدير شرح اجلامع الصغري 

)١/١٥٧(  

  

  .الفريوز آبادي، تصوير مكتبة التربية للطباعة والنشر، بريوت/ القاموس احمليط 
 - هـ١٣٩٩املتقي اهلندي، مؤسسة الرسالة، بريوت، سنة / كرت العمال يف سن األقوال واألفعال 

  . م١٩٧٩
  .، الرياض١٠عبد العزيز السلمان، ط / الكواشف اجللية عن معاين الواسطية 

السفاريين، ط علي نفقة حاكم قطر الشيخ علي آل ثاين / لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية 
.  

األلوسي، ط، املكتب اإلسالمي بتخريج األلباين، / ما دل عليه القرآن مما يعضد اهليئة القومية الربهان 
  . هـ١٣٩١سنة 

  . طبع مصر، القدسياهليثمي،/ جممع الزوائد ومنبع الفوائد 
  .مجعها عبد الرمحن بن قاسم / جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ١٣٤٨ املطبعة السلفية، مكة، سنة ١ابن القيم، ط / خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 
  .هـ على نفقة امللك عبد العزيز آل سعود 

  . م، املكتب اإلسالمي، بريوت١٩٨١ - هـ١٤٠١األلباين، سنة / خمتصر العلو للعلي الغفار 
  . هـ١٣٥٣، رشيد رضا، سنة ١سليمان أبو داود بن األشعث، ط / مسائل اإلمام أمحد 

 - هـ ١٣٩٨احلاكم النيسابوري، تصوير دار الفكر بريوت، سنة / املستدرك على الصحيحني 
  . م١٩٧٨



)١/١٥٨(  

  

  .دار املعارف، مصر، ٢أمحد بن حنبل، حتقيق أمحد شاكر، ط / املسند 
  .م١٩٧٨ - هـ ١٣٨٨، املكتب اإلسالمي، بريوت، سنة ٢أمحد بن حنبل، ط / املسند 

، اليمامة للبحث والترمجة، ٢عبد الرمحن بن عبد اللطيف آل الشيخ، ط / مشاهري علماء جند وغريهم 
  . هـ١٣٩٤سنة 

  . م١٩٦١ - هـ١٣٨١ سنه ، املكتب اإلسالمي، بريوت،١اخلطيب التربيزي، ط / مشكاة املصابيح 
  .ياقوت محوي، مكتبة القراءة والثقافة، مبصر/ معجم األدباء 
  .ياقوت محوي، دار صادر، بريوت/ معجم البلدان 
  .الطرباين، ط اهلند/ املعجم الصغري 
 ١٩٧٥ - هـ١٣٩٥الشهرستاين، امش الفصل، دار املعرفة والصادر ببريوت، سنة / امللل والنحل 

  .م
نقلها الشيخ عز الدين على / يف العقيدة الواسطية بني شيخ اإلسالم ابن تيمية وعلماء عصره املناظرة 

  . هـ١٣٩٣، نشرها حمب الدين اخلطيب، املطبعة السلفية، سنة ٥لسان ابن تيمية ط 
  .اهليثمي، ط مصر السلفية، علق عليها حممد عبد الرزاق محزة / موارد الظمآن يف زوائد ابن حبان 

، طبع البايب احلليب، سنة ١الذهيب، تعليق علي حممد البجاوي ط / العتدال يف نقد الرجال ميزان ا
  . م١٩٦٣ - هـ١٣٨٣

  .صديق حسن خان، دار الباز للنشر والتوزيع/ نزل األبرار 

)١/١٥٩(  

  

  . م١٩٨٣ هـ، ١٤٠٣علي ناصر فقيهي، سنة . الدارقطين، حتقيق د/ الرتول 
  . هـ١٣٨٩، مكتبة النجاح مصر، ٢محد شاكر، ط أ/ نظام الطالق يف اإلسالم 
  .ابن األثري، تصوير املكتبة اإلسالمية، بريوت/ النهاية يف غريب احلديث 

  .احلكيم الترمذي، دار صادر، بريوت/ نوادر األصول 
  . م١٩٥٢ - هـ١٣٧١الشوكاين، ط، البايب احلليب، سنة / نيل األوطار 

  .املطبعة السلفية، مصر، توزيع إدارات البحوث بالرياض) ريمع فتح البا(ابن حجر، / هدي الساري 

)١/١٦٠(  



  

  مسائل اجلاهلية
  اليت خالف فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل اجلاهلية

  ألف أصلها
  اإلمام شيخ اإلسالم
  حممد بن عبد الوهاب

  ) هـ١٢٠٦ -١١١٥(
  وتوسع فيها على هذا الوضع عالمة العراق

  األلوسيالسيد حممود شكري 
  أشرفت وكالة شؤون املطبوعات والنشر بالوزارة على إصداره

   هـ١٤٢٢عام 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مقدمة الطبعة األوىل

)١/١٦١(  

  

رافع لواء اهلدى يف العاملني وبعد فإن اخللفاء ) حممد ( احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا 
أمية كانوا يعهدون بلواء اإلسالم إىل السواعد العربية ختوض به الراشدين ورجال الدولة يف زمن بىن 

اآلفاق شرقًا وغربا، وإىل األلسنة العربية تدعو إليه بادية وحاضرة، فكانت الدولة على اتصال جبزيرة 
العرب تغذي اجليش من فتياا، وتعىن بأحوال أهلهم يف ربوعهم وبني جباهلم، وتوسد األمور يف األقطار 

لنوابغ من عقالئهم وحكمائهم، فكان اإلسالم غضا يف جزيرة العرب، وهدايته معموال ا حتت إىل ا
اخليمة ويف بيت الشعر وبني جذوع النخيل فما برح اإلسالم بذلك منصورا، وممالكه بازدياد، والناس 

 بىن العباس يدخلون يف دين اهللا شعوبا وأمما، إىل أن استدار الزمان مرة أخرى فجرب اخللفاء من
االعتماد على أهل السياسة واحلمية الدنيوية من الفرس يف إقامة دعائم ملكهم، ومل يكن أهل السياسة 
والدنيا منهم كما كان أهل التقوى والدين، فأبدت اوسية نواجذها، ورغم الفتك بأيب مسلم فإن 

نة من أيدي الفرس وأسلمها إىل احلال ظلت على ذلك إىل زمن أمري املؤمنني املعتصم فأخذ دفة السفي
  ألن للفرس سابقة: أيدي غلمانه من الترك، فنهض من شر واحد ووقع يف شرين

)١/١٦٢(  



  

  :ويف هذه احلادثة يقول األستاذ اإلمام الشيخ حممد عبده . وحضارة ليس هلؤالء مثلهما
 من ذلك اجلند األجنيب، أكثر. خليفة عباسي أراد أن يصنع لنفسه وخللفه، وبئس ما صنع بأمته ودينه[

فلم تكن إال عشية أو ضحاها حىت تغلب رؤساء اجلند على اخللفاء، واستبدوا . وأقام عليه الرؤساء منه
بالسلطان دوم وصارت الدولة يف قبضتهم، ومل يكن هلم ذلك العقل الذي راضه اإلسالم، والقلب 

ملون ألوية الظلم، لبسوا اإلسالم على الذي هذبه الدين، بل جاءوا إىل اإلسالم خبشونة اجلهل، حي
أبدام، ومل ينفذ منه شيء إىل وجدام، وكثري منهم كان حيمل إهله معه يعبده يف خلوته ويصلي مع 

ال تعنيها الدولة، وال تستعني : منذ تلك األزمان وجزيرة العرب مهملة. . .] اجلماعات لتمكني سلطته 
  .عادت إىل جزيرة العرب واستقرت فيها قرونا طويلة" اجلاهلية"وكانت نتيجة ذلك أن . ا

)١/١٦٣(  

  

مث ظهر يف صميم جزيرة العرب رجل عظيم ال يزال حقه على املسلمني مهضوما فيهم، وأعين به الرجل 
املصلح، داعية العرب واملسلمني للرجوع إىل فطرة اإلسالم األوىل، شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

: الكتاب، هذا الرجل نظر فيما عليه سكان جزيرة العرب يف زمنه فرآهم يف حالة سوءمؤلف أصل هذا 
صلى اهللا عليه وسلم، ودعاء غري اهللا كالذي جاء ) حممد ( العصبية اجلاهلية كاليت ى عنها هادي البشر 

دى كالذي صلى اهللا عليه وسلم الستئصال جرثومته، واالحتيال مبختلف األسباب لالبتعاد عن احلق واهل
كان قبل مبعثه صلى اهللا عليه وسلم، مث التقاطع والتفرق، والتواصي بالباطل دون احلق، واالعتداء على 
حق الغري، والعطالة، والكسل، واخلرافات واألوهام، والضغينة، والفوضى، والقذارة، واملكر، واخلداع، 

آها مؤلف أصل هذا الكتاب هذه أمراض ر. وعدم االنقياد للنظام حبيث كان كل رجل أمة وحده
موجودة يف قومه ويف بالده، ورأى السنة احملمدية تدور حول تطهري اإلنسانية من هذه الشوائب، فقال 

  ! إذن حنن يف مثل ما كان عليه أهل اجلاهلية-: يف نفسه
حينئذ عاهد ربه على أن يعلن احلرب على هذه األمراض، وأن يداويها بالطب النبوي من كتاب اهللا 

  .وسنة رسوله

)١/١٦٤(  

  

قلت إنه كان رجال عظيما، ألنه ثبت يف جهاده إىل أن لقي ربه، فحول اهللا تلك األوطان العربية على 
يده وبطريقته من أخالق اجلاهلية وأطوارها إىل أمة تقيم الصالة ساعة الدعوة إليها، وتؤيت الزكاة عند 



ر والشام والعراق من فضائح، وحيجون بقلوب ال استحقاقها، وال يشهد رمضان فيها ما يشاهده يف مص
إن . متسع فيها لغري اإلميان باهللا، وكل رجل منهم عنده كفنه حيمله مع سالحه إذا ناداه اإلمام للجهاد

حتويل هذه األمة مما كانت عليه إىل ما صارت إليه ليس من األمور اهلينة، وأنا كلما تصورت يف ذهين 
رمحه اهللا يتضاءل يف نظري كثري من الشخصيات اليت أنا معجب ا، فأنظر عظمة حممد بن عبد الوهاب 
نعم، كان يف جند مجود وشدة، لكنهما ناشئان عن عزلة النجديني يف بالد . إليه بعني اإلكبار واإلجالل

مرتوية عن ممر األمم، وأنا على يقني بأن اتصال جند باحلجاز واتصال النجديني واحلجازيني حبجاج 
ار، وازدياد عدد احلجيج باستتباب األمن ورسوخه، سيكون فيه خري عظيم للحجاز وجند والعامل األقط

  .اإلسالمي مجيعا

)١/١٦٥(  

  

وبعد فإن هذه الرسالة إحدى نظرات حممد بن عبد الوهاب إىل املرض العام الذي كان سكان اجلزيرة 
توسع فيها يوما ما فلم يتيسر ذلك له وقد العربية مصابني بأعراضه، والظاهر أنه جعلها رءوس أقالم لي

طبعت يف اهلند على اختصارها الذي جعلها مبقام فهرس للمسائل املائة اليت خالف فيها رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم أهل اجلاهلية من األميني والكتابيني، وملا رأى عالمة العراق السيد حممود شكري 

وال .  أا ليست تأليفًا ولكنها مذكرة لتأليف، عمد إىل شرحهااأللوسي رمحه اهللا اختصارها، وأدرك
  .أعين شرح ألفاظها بل شرح معانيها، أي أنه أمت العمل الذي كان يريد املصلح النجدي العظيم أن يتمه

)١/١٦٦(  

  

وملا كان كتاب السيد حممود شكري األلوسي ال يزال خمطوطًا خيشى أن جتتاحه اجلوائح، فقد رأى 
 أن جيعل هذا - وهو خري من أجنبهم العالمة األلوسي -أديب العراق السيد حممد جة األثرى صديقي 

 هـ، ورأيت من قدر هذه اهلدية عندي ١٣٤٧الكتاب هديته إيلَّ عند زيارته القاهرة يف شهر صفر سنه 
 السلفية إىل سيد أن أبادر إىل طبعها ووضعها بني أيدي الناس تعميما لفائدا وأن أجعلها هدية املكتبة

شباب هذه الدعوة األمري فيصل السعود ألنه كما ورث حماا بآبائه ورث صاحب الدعوة نفسه من 
 هـ حمب ١٣٤٧ ربيع األول ١٢: القاهرة. واهللا ويل التوفيق. طرف أمه، فلم أجد أحدا أوىل ا منه

  الدين اخلطيب

)١/١٦٧(  



  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
هدانا للدين املبني، وأنار لنا الصراط املستقيم والصالة والسالم على سيد األولني احلمد هللا الذي 

  .واآلخرين، وعلى آله وأصحابه الغر امليامني
أما بعد فيقول العبد املفتقر إىل عفو اهللا وغفرانه حممود شكري األلوسي البغدادي كان اهللا تعاىل له، 

احلجم كثرية الفوائد تشتمل على حنو مائة مسألة من إين قد وقفت على رسالة صغرية : وأحسن عمله
املسائل اليت خالف فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل اجلاهلية من األميني والكتابيني، وهي أمور 

ابتدعوها ما أنزل اهللا ا من سلطان وال أخذت عن نيب من النبيني، ألفها اإلمام حميي السنة، وجمدد 
فرأيتها يف . أبو عبد اهللا حممد بن عبد الوهاب النجدي احلنبلي، تغمده اهللا تعاىل برمحتهالشريعة النبوية، 

غاية اإلجياز، بل كادت تعد من قبيل األلغاز، قد عرب عن كثري منها بعبارة جمملة، وأتى فيها بدالئل 
ئل من غري حىت إن من ينظرها ليظن أا فهرس كتاب، قد عدت فيه املسا. ليست مبشروحة وال مفصلة

فصول وال أبواب، والشتماهلا على تلك املسائل املهمة اآلخذة بيد املتمسك ا إىل منازل الرمحة، 
  .أحببت أن أعلق عليها شرحا يفصل جمملها ويكشف معضلها من غري إجياز خمل وال إطناب ممل

)١/١٦٨(  

  

 عسى اهللا أن ينفع بذلك املسلمني، مقتصرا فيه على أوضح األقوال، ومبينا ما أورده من برهان ودليل،
فيكون سببا للثواب، والفوز يوم العرض واحلساب، واألمن من . ويهدي به من يشاء من عباده املتقني

  .أليم العذاب، وما توفيقي إال باهللا، عليه توكلت وإليه أنيب
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ف فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما علَيه أهلُ هذه مسائلُ خال: قال املصنف رمحة اهللا تعاىل عليه
فالضد يظهِر حسنه الضد وبِضدها تتميز . اجلاهلية الكتابِيني واألميني، مما ال غىن ملُسلمٍ عن معرفَتها

بِ بِما جاَء به الرسولُ صلى اهللا عليه وسلم، فَإِن األشياُء وأهم ما فيها وأشده خطَرا، عدم إميان القَلْ
انضاف إِىل ذلك استحسانُ دينِ اجلاهلية واِإلميانُ به، تمت اخلَسارةُ والعياذُ باللّه تعاىل، كما قال تعاىل 

  .} ولَئك هم الْخاسرونَ والَّذين آمنوا بِالْباطلِ وكَفَروا بِاللَّه أُ{ ] : . . . ٥٢: العنكبوت[

)١/١٦٩(  

  



  دعاء الصاحلني
أنهم يتعبدونَ بإشراك الصالحني في دعاء اِهللا تعاىل وعبادته، ويرونَ ذلك من تعظيم ) : املسألة األوىل ( 

ظَنهم عند اهللا لفاعتش ريدونَ بِذلكاهللا، وي هبحالَّذي ي حنيالاىل يف الصعكَما قَالَ ت بونَ ذلكحهم يهِم أن
أَلَا للَّه الدين }{ إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق فَاعبد اللَّه مخلصا لَه الدين { ] : ٣-٢الزمرِ[أوائلِ 

ا ناَء ميلأَو ونِهد نذُوا مخات ينالَّذو صالا الْخي مف مهنيب كُمحي لْفَى إِنَّ اللَّهز ا إِلَى اللَّهونبقَريإِلَّا ل مهدبع
ويعبدونَ من دون اللَّه ما لَا يضرهم ولَا ينفَعهم { ]: ١٨: يونس[وقالَ تعاىل . . . . } هم فيه يختلفُونَ 
لَاِء شؤقُولُونَ هيو اللَّه دنا عناؤسول اهللا صلى اهللا عليه . . . } فَعمسألة خالَفَهم فيها ر أعظم وهذه

وسلم، فَأتى باِإلخالص، وأخبرهم أنه دين اهللا الَّذي ال يقْبلُ من أحد سواه وأنَّ من فَعلَ ما يستحسنونه، 
  .رحرم اهللا عليه اجلَنةَ، ومأواه النا

)١/١٧٠(  

  

وهذه املسألةُ هي الدين كُلُّه، وألجلها تفَرق الناس بني مسلمٍ وكافرٍ ، وعندها وقَعت العداوةُ، وألجلها 
. .  } وقَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين للَّه{ ]: ١٩٣: البقرة[شرِع اجلهاد؛ كما قال تعاىل يف 

.  

)١/١٧١(  

  

  التفرق
فَأمرهم اهللا باالجتماعِ، ونهاهم عن . أم متفَرقونَ، ويرونَ السمع والطَّاعةَ مهانةً ورذالةً): الثانية ( 

 تقَاته ولَا يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق{ ] ١٠٣- ١٠٢: آل عمران[ التفْرقة فقالَ عز ذكره 
واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتم }{ تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ 

نتم علَى شفَا حفْرة من النارِ فَأَنقَذَكُم منها كَذَلك أَعداًء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوانا وكُ
  .} يبين اللَّه لَكُم آياته لَعلَّكُم تهتدونَ 

)١/١٧٢(  

  

نةً، أراد سبحانه مبا ذُكر ما كانَ بني األوسِ واخلَزرجِ من احلُروبِ اليت تطاولَت مائةً وعشرين س: يقالُ
إِىل أنْ أَلَّف سبحانه بينهم باِإلسالم، فَزالت األحقاد، قاله ابن إسحاق، وكان يوم بعاث آخر احلُروبِ 



أراد ما كان بين مشركي العربِ : ومن الناسِ من يقولُ" الكامل "اليت جرت بينهم، وقد فُصلَ ذلك يف 
وقَالَ . لِ العريضِ، ومنه حرب البسوسِ، كما نقلَ عن احلَسنِ رضي اهللا عنهمن التنازع الطَّويلِ والقتا

إىل غريِ ذلك من اآليات الناصة . } فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم واسمعوا وأَطيعوا { ]: ١٦: التغابن[تعاىل 
  .ياد والطَّاعة مما كانَ عليه أهلُ اجلاهليةعلى النهي عنِ االستبداد والتفَرقِ وعدمِ االنق

)١/١٧٣(  

  

  خمالفة ويل األمر

)١/١٧٤(  

  

فخالفهم النبِي . أنَّ مخالَفةَ ويلِّ األمرِ، وعدم االنقياد له عندهم فضيلةٌ ، وبعضهم جيعله دينا) الثالثة ( 
رِ على جبرهم بالصغَلَّظ صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك، وأمو ،ملَه صيحةمعِ والطَّاعة والنوالس الةرِ الوو

حيح صلى اهللا عليه وسلم. يف ذلك وأبدى وأعادفيها ما يف الص دريرضى « : وهذه الثالثُ هي اليت و
من والَه اهللا أن تعبدوه وال تشرِكوا به شيئا، وأنْ تعتصموا بِحبل اهللا جميعا، وأن تناصحوا : لكم ثالثا
من كَرِه من أمريِه « : وروى البخاري عن ابنِ عباس عن النبِي صلى اهللا عليه وسلم قال. » أمركُم 

وروى أَيضا عن جنادةَ بنِ أيب » شيئا، فلْيصبِر، فإِنه من خرج من السلطان شبرا، مات ميتةً جاهليةً 
أصلَحك اهللا، حدثْ بِحديث ينفَعك اهللا : دخلنا على عبادةَ بنِ الصامت وهو مريض، فَقُلْنا: قالأُمية، 

دعانا النبِي صلى اهللا عليه وسلم فَبايعنا، فكان فيما « : بِه سمعته من النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالَ
  معِ والطَّاعة يف منشطنا ومكْرهنا وعسرِناأنْ بايعنا على الس: أخذَ علَينا

)١/١٧٥(  

  

. » ويسرِنا وأثَرة علينا، وأنْ ال ننازع األمر أهلَه، إال أن تروا كُفْرا بواحا عندكم من اهللا فيه برهانٌ 
 أو دنياهم إالَّ من اِإلخالل بِهذه واألحاديثُ الصحيحةُ يف هذا البابِ كثرية، ومل يقع خلَلٌ يف دين الناسِ

ةيصالو.  

)١/١٧٦(  

  



  التقليد
أنَّ دينهم مبين على أُصولٍ أعظَمها التقْليد، فهو القاعدةُ الكُربى جلميعِ الكفَّارِ من األولني ) : الرابعة ( 

 أَرسلْنا من قَبلك في قَرية من نذيرٍ وكَذَلك ما{ ]: ٢٤ -٢٣: الزخرف[كما قال تعاىل يف : واآلخرين
قَالَ أَولَو جِئْتكُم بِأَهدى مما }{ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنا وجدنا آباَءنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مقْتدونَ 

{ ]: ٣: األعراف[فَأَمرهم اهللا تعاىل بقوله يف . } أُرسلْتم بِه كَافرونَ وجدتم علَيه آباَءكُم قَالُوا إِنا بِما 
  .} اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم ولَا تتبِعوا من دونِه أَولياَء قَليلًا ما تذَكَّرونَ 

)١/١٧٧(  

  

يلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيه آباَءنا أَولَو وإِذَا ق{ ]: ١٧٠: البقرة: [وقالَ تعاىل
إىل غري ذلك مما يدلُّ على أنَّ أهلَ اجلاهلية كانوا يف رِبقَة } كَانَ آباؤهم لَا يعقلُونَ شيئًا ولَا يهتدونَ 

وهكذا كُلُّ من سلَك .  يحكِّمونَ لَهم رأيا، والَ يشغلونَ فكرا؛ فلذلك تاهوا يف أودية اجلَهالَةالتقليد، ال
  .مسلَكَهم يف أي عصرٍ كانَ 

)١/١٧٨(  

  

  .االقتداء بالعامل الفاسق، أو العابد اجلاهل 
: التوبة[م وعبادهم فَحذَّرهم اهللا تعاىل من ذلك بقوله االقتداُء بِفَسقَة أهلِ العلْمِ وجهالهِ) : اخلامسة ( 

٣٤ :[ } نونَ عدصيلِ واطاسِ بِالْبالَ النوأْكُلُونَ أَملَي انبهالرارِ وبالْأَح نا مريوا إِنَّ كَثنآم ينا الَّذها أَيي
 بِيلِ اللَّهس { . عاىل٧٧: املائدة[وقال ت :[ } قالْح رغَي ينِكُمي دلُوا فغابِ لَا تتلَ الْكا أَهلَا }{ قُلْ يو

إىل َآيات أُخر تنادي . } تتبِعوا أَهواَء قَومٍ قَد ضلُّوا من قَبلُ وأَضلُّوا كَثريا وضلُّوا عن سواِء السبِيلِ 
  . وأهلِ الضاللَة والغي، وذلك من سننِ اجلاهلية وطرائقهم املعوجةبِبطْالن االقْتداِء بالفُساقِ

)١/١٧٩(  

  

  االحتجاج مبا كان عليه اآلباء بال دليل
االحتجاج بِما كانَ عليه أهلُ القرون السالفَة، من غَريِ تحكيمِ العقْلِ، واألخذ بِالدليلِ ): السادسة ( 
يف . حيحالص بِقوله عاىل ذلكطَلَ اهللا تى { ]: ٥٤-٤٩: طه[وقد أبوسا ما يكُمبر نا }{ قَالَ فَمنبقَالَ ر

قَالَ علْمها عند ربي في كتابٍ }{ قَالَ فَما بالُ الْقُرون الْأُولَى }{ الَّذي أَعطَى كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم هدى 



الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض مهدا وسلَك لَكُم فيها سبلًا وأَنزلَ من السماِء ماًء }{ يضلُّ ربي ولَا ينسى لَا 
  .إخل. } كُلُوا وارعوا أَنعامكُم }{ فَأَخرجنا بِه أَزواجا من نبات شتى 

)١/١٨٠(  

  

فَلَما جاَءهم موسى بِآياتنا بينات قَالُوا ما هذَا إِلَّا سحر مفْترى { ]: ٣٧-٣٦: القَصصِ [وقالَ تعاىل يفِ
 نيلا الْأَونائي آبذَا فا بِهنعما سمو }{كُونُ لَهت نمو هدنع نى مداَء بِالْهج نبِم لَمي أَعبى روسقَالَ مو 
ولَقَد أَرسلْنا { ]: ٢٥-٢٣: املؤمنونَ[وقَالَ عز ذكْره يف سورة } عاقبةُ الدارِ إِنه لَا يفْلح الظَّالمونَ 

لَأُ الَّذين كَفَروا من فَقَالَ الْم}{ نوحا إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره أَفَلَا تتقُونَ 
قَومه ما هذَا إِلَّا بشر مثْلُكُم يرِيد أَنْ يتفَضلَ علَيكُم ولَو شاَء اللَّه لَأَنزلَ ملَائكَةً ما سمعنا بِهذَا في آبائنا 

 نيلوا}{ الْأَوصبرةٌ فَتجِن لٌ بِهجإِلَّا ر ونيٍ إِنْ هى حتح بِه  {.  

)١/١٨١(  

  

وانطَلَق الْملَأُ منهم أَن امشوا واصبِروا علَى آلهتكُم إِنَّ هذَا لَشيٌء يراد { ]: ٧-٦:ص[وقالَ تعاىل يفِ 
 }{ لَاقتذَا إِلَّا اخإِنْ ه ةرالْآخ لَّةي الْمذَا فا بِهنعما سم {.  

ا مدار احتجاجِهِم على عدمِ قَبولِ ما جاَءت بِه الرسلُ أنه مل يكُن عليه أسالفُهم، وال عرفوه فَجعلو
منهم، فانظُر إىل سوِء مدارِكهم، وجمود قرائحهِم، ولو كانت لَهم أعني يبصرونَ بِها، وآذانٌ يسمعون 

هبدليل رفَوا احلَقا، لَعمههت قلوبشابم ووراثهم، قَد تكَذا أخالفُههو ،هليلعن غريِ تقنيِ مليقادوا لوان ،.  

)١/١٨٢(  

  

  االحتجاج على احلق بقلة أهله
االعتماد على الكَثْرة، واالحتجاج بالسواد األعظمِ واالحتجاج على بطْالن الشيءبِقلَّة ): السابعة ( 
أهلفَقَالَ يف . ه ،لُهطبوما ي كذَل دعاىل ضلَ اهللا تزي { ]: ١١٧-١١٦: األنعام[فَأنف نم أَكْثَر عطإِنْ تو

م من يضلُّ إِنَّ ربك هو أَعلَ}{ الْأَرضِ يضلُّوك عن سبِيلِ اللَّه إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ هم إِلَّا يخرصونَ 
 يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلس نع {.  

 قأح قَلب، فاحلقصريةٌ وب كانَ لَه نمل هباعنِ اتدول عالع ال تستوجِب احلَق الففالكثرةُ على خ
مك بِسؤالِ نعجتك إِلَى نِعاجِه وإِنَّ قَالَ لَقَد ظَلَ{ ]: ٢٤: ص[باالتباع، وإن قَلَّ أنصاره؛ كما قال تعاىل 



 ما هيلٌ مقَلو اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينضٍ إِلَّا الَّذعلَى بع مهضعي بغبلَطَاِء لَيالْخ نا مريكَث { ربفأخ ،
  .همغري أنَّ القلَّةَ ال تضر. اهللا عن أهلِ احلَق أنهم قليلون

)١/١٨٣(  

  

  )١(فَقُلْت لَهم إِنَّ الكرام قَليلُ ... تعيرنا أنا قَليلٌ عديدنا 
  

فاملقصود أنَّ من لَه بصريةٌ ينظر إىل الدليلِ، ويأخذُ ما يستنتجه البرهانُ، وإنْ قَلَّ العارِفونَ بِه، املُنقادونَ 
ر، وما ألفَته العامةُ من غريِ نظر لدليلِ فهو خمطئٌ ، سالك سبيلَ اجلاهلية، له، ومن أخذَ ما عليه األكث
  .مقدوح عند أهلِ البصائرِ

_________  
  .للسموأل) ١(

)١/١٨٤(  

  

  .االستدالل على بطالن الشيء بكونه غريبا 
{ ]: ١١٦: هود[وله يف فرد اهللا تعاىل ذلك بق. االستدالل على بطالن الشيء بكونه غريبا) الثامنة ( 

 عباتو مهنا منيجأَن نميلًا مضِ إِلَّا قَلي الْأَرف ادنِ الْفَسنَ عوهني ةيقأُولُو ب كُملقَب نم ونالْقُر نلَا كَانَ مفَلَو
 نيرِمجوا مكَانو يهرِفُوا فا أُتوا مظَلَم ينع، أي) فَلولَا كاَنَ: (يةومعىن اآل} الَّذفيه معىن التفج حتضيض :

أي ذوو خصلة باقية } من قَبلكُم أُولُو بقية { أي األقوام املقتربة يف زمان واحد ) من القُرون(فهل كان 
: لللنقل، ومن هنا يقا) . ١(من الرأي والعقل، أو ذَوو فضل، على أن يكون البقية امسا للفضل، واهلاُء 

ينهونَ عنِ { من خيارهم، ومنه قوهلم يف الزوايا خبايا، ويف الرجال بقايا، : فالن من بقية القوم، أي 
الواقع فيما بينهم حسبما ذكر يف قَصصهم، وفُسر الفساد بالكفر وما اقترن به من } الْفَساد في الْأَرضِ 

استثناٌء منقطع ، أي ولَكن قَليال منهم أنجينا لكَوم كانوا }  منهم إِلَّا قَليلًا ممن أَنجينا{ املعاصي، 
  .ينهون

_________  
  .»بقية«أي هاء التأنيث يف ) ١(

)١/١٨٥(  



  

  اخنداع أهل القوة واحليلة بقوم وحيلتهم

)١/١٨٦(  

  

وة يف الفَهمِ واِإلدراك، ويف القُدرة االستداللُ على املطلوب، واالحتجاج بِقومٍ أُعطوا من الق):التاسعة ( 
: األحقاف [فَرد اهللا تعاىل ذلك عليهم بقوله سبحانه يف . واملُلْك؛ ظَنا أنَّ ذلك يمنعهم من الضاللِ

٢٦-٢٤ :[ }ا بنرطمم ارِضذَا عقَالُوا ه هِمتيدقْبِلَ أَوتسا مارِضع هأَوا رفَلَم رِيح بِه ملْتجعتا اسم ولْ ه
 يمأَل ذَابا عيهف }{ مزِي الْقَوجن ككَذَل مهناكسى إِلَّا مروا لَا يحبا فَأَصهبرِ رٍء بِأَميكُلَّ ش رمدت

 نيرِمجالْم }{عجو يهف اكُمكَّنا إِنْ ميمف ماهكَّنم لَقَدو مهنى عا أَغْنةً فَمدأَفْئا وارصأَبا وعمس ما لَهلْن
 وا بِها كَانم بِهِم اقحو اللَّه اتونَ بِآيدحجوا يٍء إِذْ كَانيش نم مهتدلَا أَفْئو مهارصلَا أَبو مهعمس

فيما إِنْ : يف قوله تعاىل" ما"قَوينا عادا وأقْدرناهم، و : أي} ناهم ولَقَد مكَّ{ : ومعىن اآلية. } يستهزِئُونَ 
  يف الَّذي، أو يف: نافية، أي" إن"مكَّناكُم فيه موصولةٌ أو موصوفةٌ و 

)١/١٨٧(  

  

صبادئ التوطُولِ األعمارِ وسائرِ م طَةسوالب ةعاكم فيه من السكَّنعاىل شيٍء ما مت كما يف قوله ،فاتر
، ومل } أَلَم يروا كَم أَهلَكْنا من قَبلهِم من قَرن مكَّناهم في الْأَرضِ ما لَم نمكِّن لَكُم { ]: ٦:األنعام[

 بلفظ فيكن النىن، " ما"ياملَع لَفتاخ وإن ،تكريرِ اللَّفظا لَ{ كراهة للْنعجةً ودأَفْئا وارصأَبا وعمس مه {
ليستعملوها فيما خلقَت لَه، ويعرِفوا لكُلٍّ منها ما نِيطَت به معرِفَته من فُنون النعمِ، ويستدلُّ بِها على 

حيثُ مل يستعملوه } نى عنهم سمعهم فَما أَغْ{ شؤون منعمها عز وجل، ويداوموا على شكْرِه جلَّ ثَناؤه 
حيثُ مل يجتلوا بِها اآليات التكونِيةَ املَرسومةَ يف } ولَا أَبصارهم { يف استماعِ الوحي ومواعظ الرسلِ، 

شيئًا من : أي} ن شيٍء م{ حيث مل يستعملوها يف معرفة اهللا تعاىل } ولَا أَفْئدتهم { صحائف العامل، 
  وحاق{ تعليل للنفيِ، } إِذْ كَانوا يجحدونَ بِآيات اللَّه { : وقوله. مزيدةٌ للتوكيد" من"األشياِء، و

)١/١٨٨(  

  



فَأْتنا { : قُولونَمن العذابِ الذي كانوا يستعجِلونه بطريقِ االستهزاِء، وي} بِهِم ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ 
 نيقادالص نم تا إِنْ كُنندعا تيف الفهمِ واِإلدراك } بِم ةن القوطُوا مبقومٍ أُع جاجتلُ االحفَهذه اآلية تبط

  .ويف القدرة وامللك؛ ظَنا أنَّ ذلك يمنعهم من الضاللِ
لترتيلُ كانوا من القوة والبسطَة يف األموالِ واألبدان واِإلدراك أال ترى أنَّ قوم عاد كما أخبر عنهم ا

وسعة األذهان وغريِ ذلك مما مل يكن مثْلُه للعربِ الذين أدركوا اِإلسالم، ومع ذلك ضلُّوا عن سواِء 
سله، واِإلذعان للحق، وسلوك سبيله إنما هو السبيلِ، وكَذَّبوا الرسلَ باألباطيلِ، فالتوفيق للإميان باِهللا ور

  .فَضلٌ من اهللا تعاىل ال لكَثرة مالٍ وال لحسنِ حالٍ 

)١/١٨٩(  

  

ومن يرِد احلَق ويستدلَّ بِكون من هو أحسن حاال منه مل يقبلْه، ومل حيكِّم عقلَه، ويتبع ما يوصله إِليه 
]: ٨٩: البقرة[ومثلُ هذه اآلية قولُه تعاىل . ك سبيلَ اجلاهلية، وحاد عن احملجة املرضيةالدليل، فقد سلَ

 } رِينلَى الْكَافع ةُ اللَّهنفَلَع وا بِهفُوا كَفَررا عم ماَءها جوا فَلَمكَفَر ينلَى الَّذونَ عحفْتتسلُ يقَب نوا مكَانو
يهود يعلَمونَ من كُتبِهِم رسالةَ حممد صلى اهللا عليه وسلم، وأنَّ اهللا سيرسلُ نبِيا كَرِميا من كانَ ال} 

يا ربنا أرسلِ النيب املوعود إرسالُه؛ . العربِ، وكانوا من قبلُ يستفْتحونَ على املُشرِكني ببعثته، ويقولونَ
، فَلَما جاَءهم ما عرفوا، وهو حممد صلى اهللا عليه وسلم، كَفَروا به؛ حسدا حتى ننتصر على األعداِء

منهم أنْ تكونَ النبوةُ يف العربِ، وهم بزعمهم أحسن أثاثا ورِئْيا، ولَم يعلموا أنَّ النبوةَ واِإلميانَ ا فضلٌ 
الَّذين آتيناهم الْكتاب { ]: ١٤٧-١٤٦: البقرة[عاىل ومثلُها أيضا قولُه ت. من اهللا يؤتيه من يشاُء
  يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ

)١/١٩٠(  

  

. } الْحق من ربك فَلَا تكُونن من الْممترِين }{ أَبناَءهم وإِنَّ فَرِيقًا منهم لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ 
هالضيف قول ه: (مرينرِفوعي ( لم يف قوله١٤٥[عائد على الع :[ } اَءكا جم دعب نم ماَءهوأَه تعبنِ اتلَئو

 نيمالظَّال نإِذًا لَم كلْمِ إِنالْع نن } مما فيهم مهم للْمضى عقْتيِهِم على مرج مدوع ،م احلَقهتمانفَك ،
] ٢٠ -١٩: األنعام[هلية، واالعتقاد أنَّ فضلَ اهللا مقصور عليهم، ال يتعداهم إىل غريهم وآيةُ اجلا

قُلْ أَي شيٍء أَكْبر شهادةً قُلِ اللَّه شهِيد بينِي وبينكُم { : موافقةٌ لهذه اآلية لفظًا ومعنى، وهي قولُه تعاىل
ا الْقُرآنُ لأُنذركُم بِه ومن بلَغَ أَئنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّه آلهةً أُخرى قُلْ لَا أَشهد قُلْ وأُوحي إِلَي هذَ



يعرِفُونَ أَبناَءهم الَّذين آتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما }{ إِنما هو إِلَه واحد وإِننِي برِيٌء مما تشرِكُونَ 
  الَّذين خِسروا أَنفُسهم فَهم لَا

)١/١٩١(  

  

  .} يؤمنونَ 

)١/١٩٢(  

  

  اخنداع أهل الثروة بثروم

)١/١٩٣(  

  

وما أَرسلْنا { ]: ٣٩-٣٤: سبأ[االستداللُ بعطاِء الدنيا على محبة اهللا تعاىل قال سبحانه ): العاشرة ( 
ونَ فركَاف بِه ملْتسا أُرا بِما إِنفُوهرتيرٍ إِلَّا قَالَ مذن نم ةيي قَر }{ نحا نما ولَادأَوالًا ووأَم أَكْثَر نحقَالُوا نو

 ذَّبِنيعبِم }{أَكْثَر نلَكو رقْدياُء وشي نمل قزطُ الرسبي يبونَ قُلْ إِنَّ رلَمعاسِ لَا يالن  }{ لَاو الُكُموا أَممو
 مهلُوا وما عبِم فعاُء الضزج ملَه كا فَأُولَئحاللَ صمعو نآم نلْفَى إِلَّا ما زندنع كُمبقَري تبِالَّت كُملَادأَو

قُلْ إِنَّ ربي }{ نَ في آياتنا معاجِزِين أُولَئك في الْعذَابِ محضرونَ والَّذين يسعو}{ في الْغرفَات آمنونَ 
 نيازِقالر ريخ وهو فُهلخي وٍء فَهيش نم مفَقْتا أَنمو لَه رقْديو هادبع ناُء مشي نمل قزطُ الرسبوقال . } ي

وما كُنت بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادينا ولَكن رحمةً من ربك لتنذر قَوما { ]: ٥٠-٤٦" [القصص"يف سورة 
  ما

)١/١٩٤(  

  

يقُولُوا ربنا لَولَا ولَولَا أَنْ تصيبهم مصيبةٌ بِما قَدمت أَيديهِم فَ}{ أَتاهم من نذيرٍ من قَبلك لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 
 نِنيمؤالْم نكُونَ منو كاتآي بِعتولًا فَنسا رنإِلَي لْتسأَر }{ يلَا أُوتا قَالُوا لَوندنع نم قالْح ماَءها جفَلَم

 قَالُوا سحران تظَاهرا وقَالُوا إِنا بِكُلٍّ كَافرونَ مثْلَ ما أُوتي موسى أَولَم يكْفُروا بِما أُوتي موسى من قَبلُ
 }{ نيقادص متإِنْ كُن هبِعا أَتمهنى مدأَه وه اللَّه دنع نابٍ متوا بِكقُلْ فَأْت }{ لَمفَاع وا لَكجِيبتسي فَإِنْ لَم



مو ماَءهوونَ أَهبِعتا يمأَن نيمالظَّال مي الْقَودهلَا ي إِنَّ اللَّه اللَّه نى مدرِ هيبِغ اهوه عبات نملُّ مأَض ويف } ن
إِنَّ قَارونَ كَانَ من قَومِ موسى فَبغى { يقول اهللا سبحانه  ] ٧٨ - ٧٦القصص [آيات أخرى يف سورة 
  نوزِ ما إِنَّ مفَاتحه لَتنوُء بِالْعصبة أُولي الْقُوة إِذْ قَالَ لَه قَومهعلَيهِم وآتيناه من الْكُ

)١/١٩٥(  

  

 نيالْفَرِح بحلَا ي إِنَّ اللَّه حفْرا }{ لَا تينالد نم كيبصن سنلَا تةَ ورالْآخ ارالد اللَّه اكا آتيمغِ فتابو
قَالَ إِنما أُوتيته }{ حِسن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولَا تبغِ الْفَساد في الْأَرضِ إِنَّ اللَّه لَا يحب الْمفِْسدين وأَ

شد منه قُوةً وأَكْثَر جمعا ولَا علَى علْمٍ عندي أَولَم يعلَم أَنَّ اللَّه قَد أَهلَك من قَبله من الْقُرون من هو أَ
  .} يسأَلُ عن ذُنوبِهِم الْمجرِمونَ 

قُلْ إِنَّ ربي يبسطُ { ]: ٣٦: سبأ[فقد كفانا اهللا تعاىل إبطالَ هذه اخلَصلة اجلاهلية بقوله يف اآلية األوىل 
إخل، فَعلمنا من } أَولَم يعلَم أَنَّ اللَّه { ]: ٧٨: القصص[بقوله ، ويف اآلية األخرى } الرزق لمن يشاُء 

رهانباعِ الببات للحق ه، واِإلذعانواالنقياد لرسل هكون بطاعتما ية اهللا ورضاء اهللا إنذلك أنَّ حمب.  

)١/١٩٦(  

  

دليلَ فيه على جناة املُنعمِ عليه مبثلِ ذلك، ولو كانت وأما كثرةُ املالِ، وسعةُ الرزقِ، وعيش الرخاِء، فال 
: الزخرف[قالَ سبحانه . الدنيا وما فيها تعادل عند اهللا جناح بعوضة ما سقى من عصاه شربةَ ماٍء 

 لبيوتهِم سقُفًا من فَضة ومعارِج ولَولَا أَنْ يكُونَ الناس أُمةً واحدةً لَجعلْنا لمن يكْفُر بِالرحمنِ{ ]: ٣٣
  )١: (وعلى ذلك قول القائل. } علَيها يظْهرونَ 

  
 هبذاهم تيم أععامل عال زوقا... كمرم لْقاهل تل جاهوجاه  

  
  :ومما ينسب لبعضِ األكابرِ) ٢(
  

  عداء مالُلَنا علم ولأل... رضينا قسمةَ اجلَبارِ فينا 
  وإِن العلْم باقٍ ال يزالُ... فإِنَّ املال يفْىن عن قريبٍ 

  
واملقصود أنَّ ما كانَ عليه أهلُ اجلاهلية من كون زخارِف الدنيا من األدلَّة على قُربِ . والشواهد كثرية



باطلٌ ال ينبغي لمن له بصرية أنْ يعولَ من حازها من اهللا وقَبوله عنده فقول بعيد عن احلق، ومذهب 
هلَيع.  

_________  
  .هو أبو احلسني أمحد بن حيىي املشهور بابن الرواندي امللحد) ١(
  .هذا الذي ترك األوهام حائرة وصري العامل النحرير زنديقا : وبعده) ٢(

)١/١٩٧(  

  

  االستخفاف باحلق لضعف أهله
 على بطْالن الشيء بأخذ الضعفاِء بِه، وضعف فَهم من أخذَ به، على ما يدلُّ االستداللُ): احلادية عشرة(

الكرمي تابكاه عنهم الكعليه قولُ قومِ نوح له كما ح . عاىل يف سورةعراِء[قَالَ ت١١٥ -١٠٥: الش :[
 } نيلسروحٍ الْمن مقَو تكَذَّب }{وهأَخ مقُونَ إِذْ قَالَ لَهتأَلَا ت وحن م }{ نيولٌ أَمسر ي لَكُمإِن }{ قُوافَات

 ونيعأَطو اللَّه }{ نيالَمالْع بلَى رإِلَّا ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج نم هلَيع أَلُكُما أَسمو }{ ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات }{
عباتو لَك نمؤذَلُونَ قَالُوا أَنالْأَر ك }{ َلُونمعوا يا كَاني بِملْما عمقَالَ و }{ ي لَوبلَى رإِلَّا ع مهابسإِنْ ح

  .} إِنْ أَنا إِلَّا نذير مبِني }{ وما أَنا بِطَارِد الْمؤمنِني }{ تشعرونَ 

)١/١٩٨(  

  

 من اتباعِ نبِيهم لسببِ اتباعِ الضعفاِء له، وذَلك لكون مطْمحِ فانظُر إِلَى قومِ نوح كَيف استنكَفوا
أنظارِهم الدنيا، وإِال لو كانت اآلخرةُ همهم، التبعوا احلَق أينما وجدوه، ولكن لجاهليتهم أعرضوا عن 

لَما كان من العقْلِ والبصرية على جانبٍ عظيمٍ ، اعتقد اتباع احلَق التباعِ شهواتهِم، وانظُر إىل هرقْلَ 
الَ على احلَقعفاِء دليفْيانَ عن رسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم. الضما سألَ أبا س ملةفقال يف ج .

"فاَءهم اتعأنَّ ض تعفاؤهم؟ فَذَكَرعوه أم ضباسِ اتالن رافعن أش كألْتسلوسالر باععوه، وهم أتب."  

)١/١٩٩(  

  

 ورةعاىل يف سقوله ت ثْلُ ذلكوم]دو٢٧-٢٥: ه :[ } بِنيم يرذن ي لَكُمإِن هما إِلَى قَووحا نلْنسأَر لَقَدو
فَقَالَ الْملَأُ الَّذين كَفَروا من قَومه ما نراك { }أَنْ لَا تعبدوا إِلَّا اللَّه إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ أَليمٍ }{ 



 كُمظُنلْ نلٍ بفَض نا منلَيع ى لَكُمرا نمأْيِ والر يادا بلُناذأَر مه ينإِلَّا الَّذ كعبات اكرا نما وثْلَنا مرشإِلَّا ب
 بِنيكَاذ {.  

)١/٢٠٠(  

  

  نصار احلق مبا ليس فيهموصم أ
فَرد اهللا . رمي منِ اتبع احلَق بِعدمِ اِإلخالصِ، وطَلَبِ الدنيا: من خصالِ أهل اجلاهلية) الثانية عشرة(

علَيهم بقولِ نبِيهم الَّذي حكاه اهللا عن نوحِ يف اآليات املذكورة يف املسألة احلاديةَ عشرةَ، بقوله 
قَالَ وما علْمي بِما كَانوا يعملُونَ }{ قَالُوا أَنؤمن لَك واتبعك الْأَرذَلُونَ { ] ١١٥ -١١١: الشعراء[

. } إِنْ أَنا إِلَّا نذير مبِني }{ وما أَنا بِطَارِد الْمؤمنِني }{ إِنْ حسابهم إِلَّا علَى ربي لَو تشعرونَ }{ 
هضي ومقصودقْتليلٍ يدهم كان ليشِ، ال أنَّ إميانن العم مهينالوا مقصد؛ لنوا بِكفقراُء، آم كباعم أنَّ أت

دا رلَيهم مبع دهذا ر؛ فَلبِه ةَ ما جئتحص.  

)١/٢٠١(  

  

  التكرب عن نصرة احلق ألن أنصاره ضعفاء
عن الدخولِ يف احلَق الَّذي دخلَ فيه الضعفاء؛ تكَبرا من خصالِ اجلاهلية اِإلعراض ) الثالثة عشرة(

ولَا تطْرد الَّذين يدعونَ ربهم { ]: ٥٣-٥٢األنعام [فرد اهللا تعاىل علَيهم ذلك بقوله يف سورة . وأنفَةً
بِهِم من شيٍء وما من حسابِك علَيهِم من شيٍء بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه ما علَيك من حسا

 نيمالظَّال نكُونَ مفَت مهدطْرا }{ فَتنِنيب نم هِملَيع اللَّه نلَاِء مؤقُولُوا أَهيضٍ لعبِب مهضعا بنفَت ككَذَلو
رِيناكبِالش لَمبِأَع اللَّه سأَلَي { عاىلقوله ت ثلُ ذلكوم : } لَّىوتو سبى }{ عمالْأَع اَءهأَنْ ج {كوغريِ ذَل.  

وحاصلُ الرد أنَّ من آمن من هؤالِء الضعفاِء، إِنما كانَ إميانه عن برهان ، ال كما زعم خصومهم ، 
  . عن بابِ اِإلميان من الظلمِ بِمكان ولست أنت مبسئول عنهم، وال هم مبسئولني عن حسابك، فطردهم

)١/٢٠٢(  

  

  استدالهلم على بطالن الشيء بكوم أوىل به لو كان حقا
قَالَ تعاىل يف سورة . االستداللُ على بطالن الشيء بِكَونِهم أوىل بِه لَو كانَ حقا): الرابعة عشرة(
لَّذين آمنوا لَو كَانَ خيرا ما سبقُونا إِلَيه وإِذْ لَم يهتدوا بِه وقَالَ الَّذين كَفَروا ل{ ] ١١األحقاف[



 ميقَد ذَا إِفْكقُولُونَ هيفَس { . قوله ١٠[بعد [ } هِدشو بِه متكَفَرو اللَّه دنع نإِنْ كَانَ م متأَيقُلْ أَر
  .} ى مثْله فَآمن واستكْبرتم إِنَّ اللَّه لَا يهدي الْقَوم الظَّالمني شاهد من بنِي إِسرائيلَ علَ

)١/٢٠٣(  

  

  جهلهم باجلامع والفارق

)١/٢٠٤(  

  

قال . االستداللُ بِالقياسِ الفاسد، وإنكار القياسِ الصحيحِ، وجهلهم بِاجلامعِ والفارِقِ): اخلامسة عشرة(
فَقَالَ الْملَأُ الَّذين كَفَروا من قَومه ما هذَا إِلَّا بشر مثْلُكُم يرِيد أَنْ { ] ٢٥-٢٤املؤمنني [ورة تعاىل يف س

 نيلا الْأَونائي آبذَا فا بِهنعما سكَةً ملَائلَ مزلَأَن اَء اللَّهش لَوو كُملَيلَ عفَضتإِلَّ}{ ي وةٌ إِنْ هجِن لٌ بِهجا ر
شروع يف بيان إمهالِ } ولَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومه { ]: ٢٣[وقبل اآلية . } فَتربصوا بِه حتى حنيٍ 

زوالها، ويف الناسِ، وتركهِم النظَر واالعتبار فيما عدد سبحانه من النعمِ قَبلَ هذه اآلية، ومن خلفهم من 
ذلك ختويف لقريشٍ ، وتقدمي قصة نوحٍ عليه السالم على سائرِ القَصصِ مما ال يخفى وجهه، فَقال 

 إىل احلَق ميال هلُمتسطِّفا عليهم، ومعتم } وا اللَّهدبمِ اعا قَوي {ه، : ، أيوحد دوهباع } إِلَه نم ا لَكُمم
 هرغَي{ ،املأمورِ بِها تعليلِ العبادةسوق لم استئناف  } َقُونتةُ ِإلنكارِ الواقعِ} أَفَلَا تزاهلَم  

)١/٢٠٥(  

  

أي ،املَقام ضيهقْتر يعلى مقد والفاُء للعطف ،هعاىل: واستقباحت مونَ قولهضأي م ،رِفونَ ذلكعا { : أتم
عذابه تعاىل الَّذي يستوجِبه ما أنتم علَيه من ترك عبادته سبحانه وحده، } لَا تتقُونَ لَكُم من إِلَه غَيره أَفَ

 الوجود قحتسما ال ي عز وجل يف العبادة اهللا إياه-وإشراككم بِه حقاقِ - لَوال إجيادتال عن اسفَض 
الَّذين كَفَروا من قَومه { أي األشراف } فَقَالَ الْملَأُ { ، مع تحقُقِ ما يوجبه، العبادة، فاملُنكَر عدم االتقاِء

وصف املأل بالكُفْرِ مع إشراك الكُلِّ فيه للإيذان بكمال عراقَتهِم وشدة شكيمتهِم فيه، وليس املُراد من } 
 عن أَشراف َآخرين آمنوا به عليه السالم أو مل يؤمن بِه أحد من أشرافهم، ذلك إالَ ذَمهم، دونَ التميزِ

{ ، وهذا القولُ صدر منهم لعوامهِم، } وما نراك اتبعك إِلَّا الَّذين هم أَراذلُنا { : كما يفصح عنه قولُه
 ثْلُكُمم رشذَا إِلَّا با هعليه السالم : ، أي} م فوهصه، وينكم وبينمن غريِ فرقٍ ب ،نسِ والوصفيف اجل

كبِذل  



)١/٢٠٦(  

  

يرِيد أَنْ { : مبالَغةً يف وضعِ رتبته العالية، وحطِّها عن خمصبِ النبوة، ووصفوه بقوله سبحانه وتعاىل
 كُملَيلَ عفَضتي { :فَضلُإغْضابا للمخاطبني عه، والتلَيه عليه السالم وإغراء هلم على معادات : طَلَب

 نهكَو سالة، مععاَء الرباد كُممويتقَد كمسودأنْ ي ريديلَ يه قكأن ،ةيادةٌ عنِ السنايالفَضلِ، وهو ك
 ،ثْلَكمكَةً { ملَائلَ مزلَأَن اَء اللَّهش لَومِ} ودعبيانٌ ل دعب ،مهم الفاسدعلى اِإلطالقِ على زرِ عشالب رِسالة 

أي ولَو شاَء اهللا تعاىل إرسالَ الرسلِ، ألرسلَ رسال من املَالئكة، وإنما قيلَ . تحقيقِ بشرِيته عليه السالم
، هذَا } ما سمعنا بِهذَا في آبائنا الْأَولني  { ألنَّ إِرسالَ املَالئكَة ال يكونُ إال بطريقِ اِإلنزال،" ألنزلَ"

إشارة إىل الكالمِ املُتضمنِ األمر بعبادة اهللا عز وجل ، خاصةً والكَالم على تقديرِ مضاف أي ما سمعنا 
نَّ عدم السماعِ لكالمِ نوحٍ وقُدر املضاف أل. مبثل هذا الكالمِ يف آبائنا املاضني قَبلَ بعثته عليه السالم

  املذكورِ ال يصلُح للرد فإِنَّ

)١/٢٠٧(  

  

، أي ما هو إالَ رجلٌ به جنونٌ أو جِن خيْبلونه } إِنْ هو إِلَّا رجلٌ بِه جِنةٌ { السماع بِمثْله كان يف القَبولِ 
فاحتملوه واصبِروا عليه وانتظروا لَعلَّه يفيق مما هو } ه حتى حنيٍ فَتربصوا بِ{ ولذلك يقولُ ما يقولُ، 

 نم فوه عليه السالم بِهصا ومم عهوإضراب ،نادوالع ةريف املُكاب هموالرامي أحمول على محيه مف
هم يعرِفونَ أنه عليه السالم أرجح الناسِ عقْال، وأرزنهم البشرِية، وإرادة التفَضلِ، إىل وصفه بِما ترى، و

 الفاسد ى يؤفَكونَ والقياسعاىل أنلَهم اهللا تقات ،ةدهم الفاسقاالتناقُضِ ممولٌ على تحقَوال، وهو م
 عليهم السالم وسائرِ الناسِ فَبين الرسلُ) ١(والصحيح، واجلامع والفارِق، مفَصال يف كتبِ األصول 

مشابهة من جهة البشرية ولوازِمها الضرورية، فيصح حينئذ قياس الرسلِ على غريِهم فيها، وعليه قولُه 
الم وبين الرسلِ واألنبياِء عليهم الس} قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم { ]: ٦: ، فصلت١١٠: الكهف[تعاىل 

  وغريِهم من البشرِ فُروق كثرية منها أنَّ اهللا
_________  

القياس يف الشرع (وأجود ما كتب يف االستدالل بالقياس، ومتييز صحيحه من سقيمه، كتاب ) ١(
  .لشيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه اإلمام ابن القيم، وقد طبعته املطبعة السلفية مرتني) اإلسالمي

)١/٢٠٨(  

  



صطفاهم على الناسِ بِرساالته وبكالمه ووحيِه وخصهم بذلك، فَال يقاس أحد من الناسِ بِهِم تعاىل ا
حينئذ من هذه اجلهة، كَما الَ يصح قياس غريِهم بِهم يف سائر خصائصهِم اليت فُصلَت يف غريِ هذَا 

لقياس الصحيح والفاسد، وال عرفوا اجلامع وال الفارِق، كما سمعت املَوضعِ، فاجلاهليةُ مل يميزوا بني ا
هملَتن هو على شاكوم اليوم مهباعكَذا أتم، وهل على غَريِهسهم الرياسن قم.  

)١/٢٠٩(  

  

  الغلو يف الصاحلني

)١/٢١٠(  

  

]: ٣٢ -٣٠التوبة [اء، كقوله تعاىل يف سورة الغلو يف الصالحني من العلَماِء واألولي): السادسة عشرة(
وقَالَت الْيهود عزير ابن اللَّه وقَالَت النصارى الْمِسيح ابن اللَّه ذَلك قَولُهم بِأَفْواههِم يضاهئُونَ قَولَ { 

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اللَّه }{ نَ الَّذين كَفَروا من قَبلُ قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُو
يرِيدونَ أَنْ }{ والْمِسيح ابن مريم وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا إِلَها واحدا لَا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ 

فاتخاذُ أحبارِ الناسِ أربابا } أَفْواههِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتم نوره ولَو كَرِه الْكَافرونَ يطْفئُوا نور اللَّه بِ
،نيتابِيأهل الك يةلن جاهفْعٍ ملْبِ نأو ج رفعِ ضونَ يف دنادوي ي الكَونفونَ فرصتيمونَ، ورحيلِّلونَ وحي 

 بِيقولِ النغارِبِها، تصديقًا لشارقِ األرضِ ومبقايا يف م اليوم بِ، وهلمرالع ةيلم من جاهرى إىل غريِهس ثُم
  لَتتبِعن سنن« : صلى اهللا عليه وسلم

)١/٢١١(  

  

هللا، وعن دينه الَّذي ارتضاه، احلديث، حتى نرى غالب الناسِ اليوم معرِضني عن ا» من كانَ قَبلَكُم 
متوغِّلني يف البِدع، تائهني يف أودية الضاللِ، معادين للْكتابِ والسنة ومن قام بِهما، فأصبح الدين منهم 

  .وحسبنا اهللا، ونعم الوكيلُ. يف أننيٍ ، واِإلسالم يف بالٍء مبيِنِ

)١/٢١٢(  

  



  لفهماالعتذار بعدم ا

)١/٢١٣(  

  

{ ]: ٨٨-٨٧: البقَرة: [اعتذارهم عنِ اتباعِ الوحيِ بِعدمِ الفَهمِ، قَال تعاىل يف سورة): السابعة عشرة(
أَيو اتنيالْب ميرم نى ابيسا عنيآتلِ وسبِالر هدعب نا منقَفَّيو ابتى الْكوسا منيآت لَقَدسِ ووحِ الْقُدبِر اهند
وقَالُوا قُلُوبنا }{ أَفَكُلَّما جاَءكُم رسولٌ بِما لَا تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَرِيقًا كَذَّبتم وفَرِيقًا تقْتلُونَ 

فَبِما نقْضهِم ميثَاقَهم { ، ]١٥٥النساِء [ويف سورة} غُلْف بلْ لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهم فَقَليلًا ما يؤمنونَ 
وكُفْرِهم بِآيات اللَّه وقَتلهِم الْأَنبِياَء بِغيرِ حق وقَولهِم قُلُوبنا غُلْف بلْ طَبع اللَّه علَيها بِكُفْرِهم فَلَا يؤمنونَ 

الذي مل يختن، : وأصلُه ذو القَلَفَة. ف، كَأحمر وحمرٍ ، وهو الذي ال يفقهمجع أغْلَ: الغلْف. } إِلَّا قَليلًا 
قُلوبنا مغشاةٌ بأغشية خلْقية : وأرادوا على األول. أو جمع غالف ، ويجمع على غُلُف بِضمتينِ أيضا

  .مانِعة عن نفوذ ما جئت بِه فيها

)١/٢١٤(  

  

قَصدوا به إقناطَ النبي صلى اهللا عليه . } قُلُوبنا في أَكنة مما تدعونا إِلَيه { ]: ٥: فصلت[ا كقوهلم وهذَ
  .وسلم عن اِإلجابة، وقَطْع طَمعه عنهم بالكُلِّية

يها ما تأيت به، أو بِسالمة من مغشاةٌ معلوم من التوراة حتفظُها أنْ يصلَ إل: ومنهم من قالَ معىن غُلْف
ككذل ةطْرته. الفعدقًا لَواال وصح لْمِ، فَلَو كانَ ما تقولُهةُ العيها أوعوعلى الثاين أن.  

)١/٢١٥(  

  

نا عن أو مملوَءةٌ علْما، فَال تسع بعد شيئًا، فَنحن مستغنونَ بِما عند: قالَ ابن عباسٍ وقتادةُ والسدي 
وقَالَ تعاىل . أرادوا أنها أوعيةُ العلْمِ؛ فَكَيف يحلُّ لنا اتباع األمي، وال خيفى بعده: ومنهم من قالَ. غريِه

 يف سورة]وحٍ أَ{ ]: ٩١ -٨٩: هودن مقَو ابا أَصثْلُ مم كُميبصي أَنْ يقَاقش كُمنرِمجمِ لَا يا قَويو مقَو و
 يدعبِب كُمنم لُوط ما قَومحٍ والص مقَو أَو وده }{ وددو يمحي ربإِنَّ ر هوا إِلَيوبت ثُم كُمبوا ررفغتاسو }{

لَويفًا وعا ضينف اكرا لَنإِنقُولُ وا تما مريكَث فْقَها نم بيعا شا قَالُوا ينلَيع تا أَنمو اكنمجلَر طُكهلَا ر
وهذه اآلية مبعىن اآلية األوىل، وقد كَذَّبهم اهللا تعاىل يف دعواهم هذه يف الناس كثرية ، وذَكَر . } بِعزِيزٍ 

م، ال القُصورعلى القُلوبِ بكُفْرِه عما هو الطَّبمِ إِنمِ الفَهديف ع ببفهيمِأنَّ السوالت وما .  يف البيان



  :أحسن قولَ القائل
)١(  

_________  
  .هو أبو العالء املعري ) ١(

)١/٢١٦(  

  

  والذَّنب للطَّرف ال للنجمِ يف الصغرِ... والنجم تستصغر األبصار صورته 

)١/٢١٧(  

  

  إنكارهم احلق الذي ال تقول به طائفتهم
قَالَ تعاىل . أنهم ال يقْبلونَ من احلَق إِال ما تقولُ بِه طائفَتهم:  خصال اجلاهليةمن): الثامنة عشرة(
وإِذَا قيلَ لَهم آمنوا بِما أَنزلَ اللَّه قَالُوا نؤمن بِما أُنزِلَ علَينا ويكْفُرونَ بِما وراَءه وهو { ، ]٩١: البقرة[

صم قالْح نِنيمؤم متلُ إِنْ كُنقَب نم اَء اللَّهبِيلُونَ أَنقْتت مقُلْ فَل مهعا ممقًا لد {.  
نستمر على اِإلميان بالتوراة ومما يف حكْمها، ومرادهم مما أُنزِلَ يف : أي} نؤمن بِما أُنزِلَ علَينا { ومعىن 

 وهو الظَّاهر، وفيه إمياء إىل أنَّ عدم -مرادهم بضمريِ املُتكَلِّمِ إما أنبياُء بين إسرائيلَتقريرِ حكْمها، و
: إميانِهم بالقرآن كانَ بغيا وحسدا على نزوله على من لَيس منهم، وإما أنفُسهم، ومعىن اِإلنزالِ عليهم

  .تكليفُهم بِما يف املُنزلِ من األحكامِ

)١/٢١٨(  

  

وذُموا على هذه املقالة لما فيها من التعريضِ بشأن القرآن، ودسائس اليهود مشهورة ، أو ألم تأولوا 
األمر املُطْلَق العام، ونزلوه على خاص هو اِإلميانُ بِما أُنزِل عليهم، كَما هو ديدنهم يف تأويلِ الكتابِ بغريِ 

نهم املراد . } قالْح وهو اَءهرا وونَ بِمكْفُريو {أي :أي ،هيقتقحمقارنونَ ل ما : ه َمونعال } امقًا لدصم
 مهعها } مرِ، ألنضمونَ اخلَبم ترلُ، وقد قَرقتنالزِم ال ي صديقا، فالتعضها ببعض قصداهللا ي بألنَّ كُت
حيثُ أنَّ من ملْ يصدق ا بِما } نؤمن بِما أُنزِلَ علَينا { : داللِ عليه، ولهذا تضمنت رد قوهلمكاالست

  .وافَق التوراةَ، مل يصدق بِهِا



 } نِنيمؤم متلُ إِنْ كُنقَب نم اَء اللَّهبِيلُونَ أَنقْتت مبِ: } قُلْ فَلللن رأم صلى اهللا عليه وسلم أنْ يقولَ ذلك ي
  .تبكيتا هلم، حيث قَتلوا األنبياَء مع ادعاِء اِإلميان بالتوراة، وهي ال تسوغُه

)١/٢١٩(  

  

  التمسك خبرافات السحر

)١/٢٢٠(  

  

 تعاىل يف سورة االعتياض عن كتابِ اِهللا تعاىل بكتبِ السحرِ، كَما قال: من خصاهلم) التاسعة عشرة(
"١٠٢ - ١٠١" [البقرة :[ } ينالَّذ نم ذَ فَرِيقبن مهعا ممل قدصم اللَّه دنع نولٌ مسر ماَءها جلَمو

لشياطني علَى ملْك واتبعوا ما تتلُو ا}{ أُوتوا الْكتاب كتاب اللَّه وراَء ظُهورِهم كَأَنهم لَا يعلَمونَ 
أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ }{ سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَكن الشياطني كَفَروا يعلِّمونَ الناس السحر وما 

حا نمقُولَا إِنى يتح دأَح نم انلِّمعا يمو وتارمو وتاره قُونَ بِهفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي كْفُرةٌ فَلَا تنتف ن
بين الْمرِء وزوجِه وما هم بِضارين بِه من أَحد إِلَّا بِإِذْن اللَّه ويتعلَّمونَ ما يضرهم ولَا ينفَعهم ولَقَد علموا 

 اهرتنِ اشونَ لَملَمعوا يكَان لَو مهفُسأَن ا بِهورا شم لَبِئْسلَاقٍ وخ نم ةري الْآخف ا لَهم { على هذه والكالم
  اآلية يف التفاسريِ

)١/٢٢١(  

  

لحني مشهور، وهذه اخلَصلةُ اجلاهليةُ موجودة اليوم يف كَثريٍ من الناسِ، ال سيما من انتسب إىل الصا
وهو عنهم بِمراحلَ، فَيتعاطَى األعمالَ السحريةَ من إمساك احلَيات، وضربِ السالحِ، والدخولِ يف 

النريان، وغريِ ذلك مما وردت الشريعةُ بإبطاله، فَأعرضوا، ونبذوا كتاب اهللا وراَء ظُهورِهم، واتبعوا ما 
اطينهم، وادعوا أنَّ ذلك من الكَرامات، مع أنَّ الكَرامةَ ال تصدر عن فاسقٍ ، ومن يتعاطى ألْقاه إليهِم شي

: الكهف[تلك األعمال فسقُهم ظاهر للْعيان، ولذا اتخذوا دينهم لَعبا ولَهوا، ويف مثلهم قالَ تعاىل 
١٠٤ :[ }ف مهيعلَّ سض ينا الَّذعنونَ صِسنحي مهونَ أَنبسحي مها وينالد اةيي الْح {.  

)١/٢٢٢(  

  



  التناقض يف االنتساب
فَينتِسبونَ إىل إبراهيم عليه السالم وإىل اإلسالمِ، مع إظْهارِهم ترك . تناقضهم يف االنتسابِ): العشرون(

  .ذلك، واالنتساب إىل غريِه

)١/٢٢٣(  

  

  صرف النصوص عن مدلوالا
ولَكَم يف هذا العصرِ من هو . تحرِيف كالمِ اهللا من بعد ما عقَلوه وهم يعلَمونَ): احلادية والعشرون(

  .على شاكلَتهم، تراه يصرِف النصوص، ويؤولُها إىل ما يشتهيه من األهواِء

)١/٢٢٤(  

  

  حتريف كتب الدين
ومنهم أُميونَ { ]: ٧٩-٧٨: البقرة[قال اهللا تعاىل . تحريف العلماِء لكتبِ الدين): الثانية والعشرون(

ولُونَ هذَا فَويلٌ للَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُ}{ لَا يعلَمونَ الْكتاب إِلَّا أَمانِي وإِنْ هم إِلَّا يظُنونَ 
ومن نظَر إىل . } من عند اللَّه ليشتروا بِه ثَمنا قَليلًا فَويلٌ لَهم مما كَتبت أَيديهِم وويلٌ لَهم مما يكِْسبونَ 

 مانهذا الز ١(قُضاة (واههالتصرف إىل ما ت فرن األحكامِ، وصم بوا بِهالعوما ت هم، وتبديلِ احلَقفُسأن 
وإبطاله، بِما ينالونه من الرشى وغريِ ذلك مما هم علَيه اليوم، تبين لَه من ذلك حبر ال ساحلَ لَه وهكَذا 

  .بعض املُبتدعة وغالةُ القُبورِ، وقد بين حالُهم يف غريِ هذا املوضعِ
_________  

  . عاصر الدولة العثمانية؛ ويذكر املشاهد يف زمنهاملؤلف رمحه اهللا) ١(

)١/٢٢٥(  

  

  االنصراف عن هداية الدين إىل ما خيالفها
وهي من أعجبِ املسائلِ واخلصالِ معاداةُ الدين الذي انتسبوا إليه أشد العداوة، ): الثالثة والعشرون(

ملَ املواالة، كما فَعلوا مع النبِي صلى اهللا عليه وسلم ملَّا ومواالم لمذْهبِ الكُفَّارِ الذين فارقوهم أكْ
أتاهم بِدينِ موسى، واتبعوا كُتب السحرِ، وهو من دينِ آلِ فرعونَ ومثل هؤالء يف األمة اإلسالمية 

مهكاموأح فَةكثري، هجروا السنة، وعادوها، ونصروا أقوال الفَالس.  



)١/٢٢٦(  

  

  هم مبا مع غريهم من احلقكفر
أنهم لَما افْترقوا، وكلّ طائفَة ال تقْبلُ من احلَق إالَ ما قالَته طائفتهم، وكَفَروا بِما ): الرابعة والعشرون(

ارى علَى شيٍء وقَالَت الْيهود لَيست النص{ ]: ١١٣: سورة البقَرة[مع غَريِهم من احلَق، قالَ تعاىل يف 
 هِملثْلَ قَوونَ ملَمعلَا ي ينقَالَ الَّذ ككَذَل ابتلُونَ الْكتي مهٍء ويلَى شع ودهالْي تسى لَيارصالن قَالَتو

ك أنَّ هذه من خصالِ اجلاهلية، وعلْية وال ش. } فَاللَّه يحكُم بينهم يوم الْقيامة فيما كَانوا فيه يختلفُونَ 
 ينبٍ أنَّ الدذْهرى كلُّ أهلِ مبِ، يما أرباب املذاهيال س ،هعإالَ م احلَق دقتعاسِ، ال يالن نالقوم وكَثري م

  .معه ال يعدوه إىل غريِه، وكل حزب مبا لديهم فرحون
  

  ولَيلى ال تقر لَهم بِذاكا... بِلَيلى وكل يدعي وصال 

)١/٢٢٧(  

  

 هلَيع سلقَّى بالقَبولِ، وما لَيتأن ي احلَري ليلُ، فهو احلَقليلِ، فما قام عليه الدإىل الد ظُرنأنْ ي مواحلَز
ؤخذ من قَولهي دراَء الظهورِ، وكلُّ أحذُ وبنةٌ يجهان وال حربهرِسالَتطفاه اهللا لنِ اصإِال م دروي .  

)١/٢٢٨(  

  

  ادعاء كل طائفة حصر احلق فيها

)١/٢٢٩(  

  

وستفْترِق أُمتي « : أم لَما سمعوا قولَه صلى اهللا عليه وسلم يف حديث االفْتراقِ): اخلامسة والعشرون(
قَةً، كُلُّها يف النرف عنيبسو ة إىل ثَالثدن » ار إالَ واحكى اهللا عةُ كما حاجِيي النها هأن قَةرعى كُلُّ فاد
وقَالَت الْيهود لَيست النصارى علَى شيٍء وقَالَت { ]: ١١٣: البقرة[اليهود والنصارى يف قوله تعاىل 

 النبِي صلى اهللا عليه وسلم بين يف آخرِ احلَديث املُراد من مع أنَّ. } النصارى لَيست الْيهود علَى شيٍء 
ورد اهللا تعاىل عليهم بقوله . أو كما قال» وهم ما كُنت أنا علَيه وأصحابِي « : الفرقَة الناجية، فقالَ



كَانَ هودا أَو نصارى تلْك أَمانِيهم قُلْ هاتوا وقَالُوا لَن يدخلَ الْجنةَ إِلَّا من { ]: ١١٢-١١١: البقرة[
 نيقادص متإِنْ كُن كُمانهرب }{ هِملَيع فولَا خو هبر دنع هرأَج فَلَه ِسنحم وهو لَّهل ههجو لَمأَس نلَى مب

   لَيس لَهم برهانٌ على هذه الدعوى، بلِ الدليلُ على خالفواملَقصود أنهم. } ولَا هم يحزنونَ 

)١/٢٣٠(  

  

كذل . تابِهقِ يف كرالف ديثعلى ح ينِ تكَلَّمالد قياس تبأبو العو)ةننهاجِ السيثُ ) ملَيه، حع زيدبِما ال م
  )١(الن مذهب أهل السنة، فراجِعه إنْ أردته استدلَّ به الرافضي على حقية مذهبه وبط

_________  
املنتقى من (بالتعليقات النفيسة على خمتصره للحافظ الذهيب الذي مساه ) منهاج السنة(وقد ازدان ) ١(

   .١٣٩٤ وأعيد طبعه منقحا سنة ١٣٧٤نشرته املطبعة السلفية سنة ). منهاج االعتدال

)١/٢٣١(  

  

  روا أنه من دينهمإنكار ما أق
أنهم أنكَروا ما أقَروا أنه من دينِهِم، كَما فَعلوا يف حج البيت، فَتعبدوا بِإِنكارِه ): السادسة والعشرون(

 عاىل يف سورةاِإلقرار كَما قالَ ت ذلك عنه مم والرباَءة]ةةً{ ] ١٢٥: البقَرثَابم تيا الْبلْنعإِذْ جاسِ ولنل 
ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم { ]: ١٣٢ -١٣٠[إىل أنْ قالَ } وأَمنا واتخذُوا من مقَامِ إِبراهيم مصلى 

 نيحالالص نلَم ةري الْآخف هإِنا ويني الدف اهنطَفَياص لَقَدو هفْسن هفس نقَالَ }{إِلَّا م ملأَس هبر إِذْ قَالَ لَه 
 نيالَمالْع برل تلَمأَس }{ نوتمفَلَا ت ينالد طَفَى لَكُماص إِنَّ اللَّه نِيا بي قُوبعيو نِيهب يماهرا إِبى بِهصوو

  .} إِلَّا وأَنتم مسلمونَ 

)١/٢٣٢(  

  

سلَمةَ : إخل ما روي أنَّ عبد اللّه بن سالَم دعا ابني أخيه} ومن يرغَب { : نزولِ قولهإنَّ سبب : يقالُ
إني باعثٌ من ولد إمساعيلَ نبيا : قَد علمتما أنَّ اهللا تعاىل قالَ يف التوراة: ومهاجِرا إىل اِإلسالم، فقال
بِه نَآم نفَم ،أمحد هملْعوناسفهو م ،بِه نلَم يؤم نمو ،دشردى وتفَقَد اه ، . ، هاجِرةُ، وأَىب مسلَم لَمفأس

لَتزانتهى. فَن.  



)١/٢٣٣(  

  

  ااهرة بكشف العورات

)١/٢٣٤(  

  

وإِذَا { ] ٢٩-٢٨: األعراف[ااهرة بِكَشف العورات، قال تعاىل يف سورة ): السابعة والعشرون(
علُوا فَاحشةً قَالُوا وجدنا علَيها آباَءنا واللَّه أَمرنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّه لَا يأْمر بِالْفَحشاِء أَتقُولُونَ علَى اللَّه ما فَ

ادعوه مخلصني لَه الدين كَما قُلْ أَمر ربي بِالْقسط وأَقيموا وجوهكُم عند كُلِّ مسجِد و}{ لَا تعلَمونَ 
الفعلة القبيحة املتناهية يف القبح، والتاء إما ألا : الفاحشة هنا: قال بعض املفسرين. } بدأَكُم تعودونَ 

: وإما للنقل من الوصفية إىل االمسية ، واملراد ا هنا. فعلة فاحشة: جمراة على املوصوف املؤنث، أي
ويف اآلية . وعنِ الفَراِء تخصيصها بِكشف العورة. نام وكشف العورة يف الطواف، وحنو ذلكعبادة األص
أي ، ذْفا: حة فنهوا عنها قَالوشا فاحلوإِذَا فَعنِ: ويربِأم نيجتحا، ما بِهأمرن اللَّها عليها آباءنا ودنجو :

إنما . وكان من سنة احلُمسِ أنهم ال يخرجونَ أيام املَوسم إىل عرفات. ى اهللابِتقْليد اآلباِء، واالفتراِء عل
  يقفونَ بِاملُزدلفَة، وكانوا ال

)١/٢٣٥(  

  

تيلونَ بخدا، وال يربلونَ صوفًا وال وزغةً، وال يقَرا وال بزنبطونَ عترأقطونَ، وال يال يسألون، وي نا م
الشعرِ واملَدرِ، وإنما يكْتنونَ بالقبابِ احلُمرِ يف األشهرِ احلُرمِ، ثُم فَرضوا على العربِ قاطبةً أنْ يطَّرِحوا 

رِية أزواد احللِّ إذا دخلوا احلَرم، وأنْ يتركوا ثياب احللِّ، ويستبدلوها بثيابِ احلَرم، إما شراء وإما عا
غري أنَّ . وفَرضوا على نِساِء العربِ مثلَ ذلك. وإما هبة، فإِنْ وجدوا ذلك فيها، وإال طافوا بالبيت عرايا

  :وهي تطوف بالبيت) ١(قالت امرأةٌ . املرأةَ كانت تطوف يف درج مفَرجِ القَوادمِ واملَآخريِ
 كُلُّه أو هضعو بدبي موالي.. .لُّهفَالَ أُح هنا مدا بوم  
 لُّهظ ادبِ بعثْلَ القم متأخ ...لُّهمرٍ تبيى خمكأنَّ ح  

  
_________  

  .هي ضباعة بنت عامر بن صعصة) ١(



)١/٢٣٦(  

  

م فَةَ، إىل غريِ ذلكرن عفيضون مفَةَ، وقد كانوا يلدزن ميضوا مفأن ي األمورِ الَّيت وكَلَّفوا العرب ن
ومع ذلك كانوا يدعونَ أنهم على شريعة أبيهم إبراهيم عليه . ابتدعوها وتشرعوها، مما مل يأذنْ بِه اهللا

  .السالم وما ذلك إال لجاهليتهِم
فَمنهم من اختذ ضرب املعازف : هللاوغالب من ينتمي إىل اِإلسالمِ اليوم ابتدعوا يف الدينِ ما مل يأذَنْ بِه ا

وآالت اللهو عبادة يتعبدون ا يف بيوت اهللا ومساجده، ومنهم من اتخذَ الطَّواف على القُبورِ والقصد 
، وزعم أَنه إليها والنذور أخلَص عبادته وأَفْضلَ قُرباته، ومنهم منِ ابتدع الرهبانِيةَ واحليلَ الشيطانِيةَ

سلَك سبيلَ الزهاد وطريق العباد، ومقْصده األعلى شهواته احلَيوانِية، والفَوز ذه الدنيا الدنِية، إِلَى غريِ 
  :ذلك مما يطولُ، وال يعلم ماذا يقولُ

  
  تمع اخلُصوموعند اِهللا تج... إىل ديان يومِ الدينِ نمضي 

  
.  

)١/٢٣٧(  

  

  التعبد بتحرمي احلالل

)١/٢٣٨(  

  

-٣١:األعراف[التعبد بِتحرميِ احلَاللِ، فَرد اهللا تعاىل ذلك عليهم بِقوله يف سورة ): الثامنة والعشرون(
٣٣[ ، }براشكُلُوا وو جِدسكُلِّ م دنع كُمتذُوا زِينخ منِي آدا بي نيرِفسالْم بحلَا ي هرِفُوا إِنسلَا توا و
قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات من الرزقِ قُلْ هي للَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا }{ 

قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها وما }{  الْآيات لقَومٍ يعلَمونَ خالصةً يوم الْقيامة كَذَلك نفَصلُ
ا لَا تم لَى اللَّهقُولُوا عأَنْ تا ولْطَانس لْ بِهزني ا لَمم رِكُوا بِاللَّهشأَنْ تو قرِ الْحيبِغ يغالْبو الْإِثْمو طَنونَ بلَمع

أي ثيابكُم لمواراة عوراتكُم عند } يا بنِي آدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد { . ، ومعىن اآليات} 



الةص أو زول. طوافالن ببأةُ : وساملَر أنْ كانت ىتراةً، حع طوفونَ بِالبيتن األعرابِ يه كانَ أُناس مأن
طوفلِّقلَتعريانة، فَتع يوه بِالبيت   

)١/٢٣٩(  

  

  :على سفْلها سيورا مثلَ هذه السيورِ اليت تكونُ على وجه احلُمرِ من الذُّبابِ، وهي تقولُ
  

 كُلُّه أَو هضعو بدبي موالي ...لُّهفَالَ أُح هندا ما بمو  
  

كان أهلُ اجلاهلية ال يأكُلونَ من الطَّعامِ إال : قال الكَلْبِي } وكُلُوا واشربوا { : فَأنزلَ اهللا تعاىل هذه اآلية
يا رسولَ اهللا، نحن أحق : قُوتا، وال يأكلونَ دمسا يف أيام حجهم، يعظِّمونَ بذلك حجهم، فقالَ املُسلمونَ

  .آليةبِذلك، فَأنزلَ اهللا تعاىلَ ا
بِتحرميِ احلاللِ، كما هو املُناسب لسببِ } ولَا تسرِفُوا { . وفيه يظْهر وجه ذكْرِ األكْلِ والشربِ هنا

  .بلْ يبغضهم، والَ يرضى أفْعالَهم} إِنه لَا يحب الْمسرِفني { النزولِ، 

)١/٢٤٠(  

  

من الثِّيابِ وكل ما يتجمل به وخلقه لنفعهم من الثياب } ينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده قُلْ من حرم زِ{ 
 وفكاحلَريرِ والص واحلَيوان انتقِ { كالقُطْنِ والكزالر نم اتبالطَّيو {أي ، : لَذَّاتتوقيلَ -املُس 

قُلْ هي للَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا { رِبِ كَلَحمِ الشاة وشحمها ولبنِها  ومن املَآكلِ واملَشا-املُحلَّالت
أي هي لَهم باألصالَة لمزيد كَرامتهِم على اهللا تعاىل والكَفَرةُ وإنْ شاركوهم فيها فبِالتبعِ، فَالَ إشكالَ } 

كَذَلك نفَصلُ الْآيات لقَومٍ { ال يشارِكُهم فيها غَيرهم : أي} الْقيامة خالصةً يوم { يف االختصاصِ 
مثْل تفْصيلنا هذا احلُكْم، نفَصلُ سائر األحكامِ لمن يعلَم ما يف تضامينها من املَعاين : أي } يعلَمونَ 
 قَةائالر } يبر مرا حمقُلْ إِن شاحالْفَو { ،بِالفُروج لَّقعتما ي نهاملَعاصي، وم نم هحقُب دزايما ت أي ، } ام

 طَنا بما وهنم رها} ظَهسرها ورهج شِ، أيالفَواح نل مدضِ. بعنِ البوع" :را ظَهنا" مالز  

)١/٢٤١(  

  



  .ا وكانوا يكْرهونَ األولَ، ويفْعلونَ الثَّاينَ، فنهوا عن ذلك مطْلَقًاالزنا سر" وما بطَن"عالنِيةً، 
 دجاهوعن م" :را ظَهم " ،ي يف الطَّوافرعالت"طَنا بمنا" وقولُ. الزي ضعجالِ : والبالر لُ طَوافاألو

ما يوجِب اِإلمثَ، وأصله الذَّم، ثُم أُطْلق : ، أي} والْإِثْم { . ياتبالنهارِ، والثَّاَين طواف النساِء بالليلِ عارِ
  .على ما يوجِبه من مطلَقِ الذَّنبِ، وذُكر للتعميمِ بعد التخصيصِ بِناًء على ما تقَدم من معىن الفَواحشِ

  : اللغة، وأنشدوا لَه قَولَ الشاعرِإِنَّ اِإلمثَ هو اخلَمر، وعلَيه أهلُ: ومنهم من قالَ
  

  وأَنْ نشرب اِإلثْم الذي يوجِب الوِزرا... نهانا رسول اهللا أنْ نقْرب الزىن 
  

  :وقَولَ اآلخرِ
  

  كذلك اِإلمثُ يذْهب بِالعقولِ... شرِبت اِإلثْم حىت ضلَّ عقْلي 

)١/٢٤٢(  

  

وهو الظلم واالستطالة على الناس، وأفرد بالذكر بناء على التعميم فيما قبله، أو }  الْحق والْبغي بِغيرِ{ 
وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى { دخوله يف الفواحش للمبالغة يف الزجر عنه 

وال } واللَّه أَمرنا بِها { ] ٢٨: األعراف[ صفاته واالفتراء عليه كقوهلم باإلحلاد يف} اللَّه ما لَا تعلَمونَ 
فقد حرموا على أنفسهم زينة اهللا والطيبات من : خيفى أن متصوفة زماننا على هذه اخلصلة اجلاهلية

بس الرزق ليعتقد الناس صالحهم، وابتدعوا اخللوات والرياضات وغري ذلك من شعائرهم يف املأكل واملل
وسائر شئوم، وما دروا أم بذلك من القوم الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أم 

  .حيسنون صنعا

)١/٢٤٣(  

  

  اإلحلاد يف أمساء اهللا سبحانه وصفاته
 وللَّه{ ]: ١٨٠:األعراف[اِإللْحاد يف أسمائه وصفاته، قالَ سبحانه يف سورة ): التاسعة والعشرون(

تفسري هذه } الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين يلْحدونَ في أَسمائه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ 
املَة مع املُخلِّني تنبيه للمؤمنني على كَيفية ذكْرِه تعاىل، وكَيفية املُع} وللَّه الْأَسماُء الْحسنى { : اآلية

  .بذلك الغافلني عنه سبحانه، وعما يليق بِشأنِه، إثْر بيان غَفْلَتهِم التامة، وضاللَتهم الطَّامة



سميته، أو الدعاِء : دعوته زيدا، أو يزيد أي: إما من الدعوة بِمعىن التسمية، كَقَوهلم: } فَادعوه بِها { 
  .ناديته: دعوت زيدا، أي: بِمعىن النداِء، كَقَوهلم

 } هائمي أَسونَ فدلْحي ينوا الَّذذَرقال} ولِ، يإىل الباط نِ احلَقرِفون فيها عحنيميلونَ وي إذا : أي ،دألْح
وم ،ةقامواالست دنِ القَصمال عهطسيف و هريحِ، فإنالض بِخالف يف جانِبِه كَونهرِ لالقَب دنه لَح.  

)١/٢٤٤(  

  

: واِإلحلاد يف أمسائه سبحانه أنْ يسمى بِال توقيف فيه، أو بِما يوهم معنى فاسدا، كما يف قولِ أهلِ البدوِ
خيا س ،هالوج يا أبا املَكارِم، يا أبيض هعن ذلك، وأمسائ االجتناب املأمورِ بِه كبِتر وحنو ذلك، فاملُراد ،ي

ما أطْلَقوه علَيه تعاىل وسموه به على زعمهِم، ال أمساؤه تعاىل حقَيقَةً، وعلى ذلك حيمل ترك اِإلضمارِ، 
ناك في أُمة قَد خلَت من قَبلها أُمم لتتلُو علَيهِم الَّذي كَذَلك أَرسلْ{ : وقَالَ تعاىل. يلحدون بِها: بأنْ يقالَ

وهذه اآليةُ يف } أَوحينا إِلَيك وهم يكْفُرونَ بِالرحمنِ قُلْ هو ربي لَا إِلَه إِلَّا هو علَيه توكَّلْت وإِلَيه متابِ 
 عن ] ٣٠: الرعد[سورة تابأوا كا ركَّةَ لَمرِكي مشيف م لَتزلٍ أنَّ اآلية نقاتجٍ وميرةَ وابنِ جقَتاد

، فَقالَ سهيلُ بن "بِسمِ اهللا الرحمنِ الرحيمِ: "الصلْحِ يوم احلُديبِية وقد كَتب فيه علي رضي اهللا عنه
  .لمةَ ما نعرِف الرحمن إال مسي: عمرٍو 

)١/٢٤٥(  

  

إنَّ : ، فقال» يا اهللا يا رمحن « : سمع أبو جهلٍ قَولَ رسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ومنهم من قال
اسجدوا : حممدا ينهانا عن عبادة اآلهلة وهو يدعو إهلنيِ، فَنزلَت وعن بعضهِمِ أنه لَما قيلَ لكُفَّارِ قُريشٍ

وقَالُوا لجلُودهم لم { : وقَالَ تعاىل. وما الرمحن، فَنزلَت، وقيلَ غَير ذلك مما يطولُ: محن قالواللر
وما كُنتم  }{ شهِدتم علَينا قَالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شيٍء وهو خلَقَكُم أَولَ مرة وإِلَيه ترجعونَ

تستترونَ أَنْ يشهد علَيكُم سمعكُم ولَا أَبصاركُم ولَا جلُودكُم ولَكن ظَننتم أَنَّ اللَّه لَا يعلَم كَثريا مما 
من سورة حم } بحتم من الْخاسرِين وذَلكُم ظَنكُم الَّذي ظَننتم بِربكُم أَرداكُم فَأَص}{ تعملُونَ 

، ويف هذه اآلية إخبار أنَّ أهلَ اجلاهلية كانوا يلْحدونَ يف صفاته، كما كانوا ]٢٣-٢١: السجدة[
  أخرج أمحد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وجماعةٌ عن ابنِ. يلحدونَ يف أمسائه تعاىل

)١/٢٤٦(  

  



 كثري - قُرشي وثَقَفيان، أو ثَقَفي وقُرشيان-كُنت مستندا بأستارِ الكعبة، فجاَء ثالثةُ نفَرٍ: مسعود ، قالَ
أترونَ اهللا يسمع كالمنا هذا؟ : حلم بطوم؛ قَليلٌ عفة قُلوبِهم، فَتكَلَّموا بكالمٍ ملْ أسمعه، فقال أحدهمِ

. إنْ سمع منه شيئًا سمعه كُلَّه: إذا رفَعنا أصواتنا يسمعه، وإذا مل نرفع مل يسمع، فقال اآلخر: خرفَقَال اآل
 وما كُنتم تستترونَ أَنْ يشهد علَيكُم{ : فَذَكَرت ذلك للنبِي صلى اهللا عليه وسلم ، فَأنزلَ اهللا تعاىل: قال

وذَلكُم ظَنكُم }{ سمعكُم ولَا أَبصاركُم ولَا جلُودكُم ولَكن ظَننتم أَنَّ اللَّه لَا يعلَم كَثريا مما تعملُونَ 
 رِيناسالْخ نم متحبفَأَص اكُمدأَر كُمببِر متني ظَنفا} الَّذيف الص فهذا هو اِإلحلادأنَّ ما . ت لَمعت وأنت

علَيه أكثر املُتكَلِّمني املُسلمني من اِإلحلاد يف األمساِء والصفات فَوق ما كانَ علَيه أهل اجلاهلية، فَسموا 
  لَيس للَّه: اهللا بأمساٍء ما أنزلَ اهللا ا من سلطان ، ومنهمِ من قالَ

)١/٢٤٧(  

  

ن قالَصفات قامتنهم موم ،ن قالَ:  بِهنهم موم ،هوال غري هذات نيع ته لَيسفاتص : ،ه غريهإنَّ صفات
إنَّ اهللا مل يتكَلَّم بالكُتبِ اليت أنزلَها، وأثْبتوا لَه الكَالم النفسي، وأنه مل يكَلِّم أحدا من : ومنهم من قال

ن اِإلحلاد الذي حشوا به كُتبهم ملؤوها من اهلَذَيان، وظَنوا أنَّ اآلية مختصةٌ بِأهلِ رسله، إىل غري ذلك م
ومن بصره ونور قَلْبه، أعرض عن أخذ عقائده من كُتبِ . اجلاهلية، وما دروا أنهم الفَرد الكاملُ لعمومها

وت ،هؤالِء الطوائفةنتابِ والسصوصِ الكعلى ن لَةمتاملُش لَفبِ السن كُتم هرِفَةَ إِهلعلَقَّى م.  

)١/٢٤٨(  

  

  نسبة النقائص إىل اهللا سبحانه
املَِسيح ابن اهللا، وطائفة من : فإِنَّ النصارى قالوا. نسبة النقائصِ إليه سبحانه كالولَد واحلاجة): الثالثون(
ب قالواالعقالوا: ر هودن اليقولِ، وقوم مالع وليدقالوا بِت فَةن الفَالساهللا، وقوم م املالئكةُ بنات : ريزالع

كاهللا، إىل غريِ ذل ابن.  

)١/٢٤٩(  

  

لَم يلد ولَم  }{ اللَّه الصمد}{ قُلْ هو اللَّه أَحد { : وقد نزه اهللا نفْسه عن كُل ذلك ونفاه عنه بقوله
 ولَدي }{ دا أَحكُفُو لَه كُني لَمقُولُونَ { ]: ١٥٢ -١٥١: الصافات[وبقوله . } ولَي هِمإِفْك نم مهأَلَا إِن
ن وخلَقَهم وجعلُوا للَّه شركَاَء الْجِ{  ]: ١٠١ -١٠٠: األنعام[وقوله } ولَد اللَّه وإِنهم لَكَاذبونَ }{ 



بديع السماوات والْأَرضِ أَنى يكُونُ لَه }{ وخرقُوا لَه بنِني وبنات بِغيرِ علْمٍ سبحانه وتعالَى عما يصفُونَ 
 يملٍء عيبِكُلِّ ش وهٍء ويكُلَّ ش لَقخةٌ وباحص لَه كُنت لَمو لَديف . } و ذْكَراألنواعِ اليت ت مجيع معوهذا ي

هذا البابِ عن بعضِ األممِ، كما أنَّ ما نفاه من اتخاذ الولَد يعم أيضا مجيع أنواعِ االتخاذات، ال 
 وأَحباؤه قُلْ فَلم وقَالَت الْيهود والنصارى نحن أَبناُء اللَّه{ ]: ١٨: املائدة[كما قال تعاىل . اصطفاؤه

ذِّبعياُء وشي نمل رفغي لَقخ نمم رشب متلْ أَنب وبِكُمبِذُن كُمذِّبعي  

)١/٢٥٠(  

  

 ريصالْم هإِلَيا ومهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس لْكم لَّهلاُء وشي نم { . يدعاىل : قالوا: قالَ السإنَّ اهللا ت
أوحى إىل إسرائيلَ إنّ ولَدك بِكْرِي من الولَد فَأُدخلُهم النار، فَيكونونَ فيها أربعني يوما حتى تطَهرهم 

: املؤمنون[وقد قال اهللا تعاىل . أخرِجوا كلَّ مختون من بين إسرائيل : وتأكلَ خطاياهم، مث ينادي منادي
٩١ :[ } إِلَه نم هعا كَانَ ممو لَدو نم ذَ اللَّهخا اتوقال . } م]١١١: اِإلسراء :[ } لَّهل دمقُلِ الْحو

: الفرقان[وقال تعاىل . } الَّذي لَم يتخذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شرِيك في الْملْك ولَم يكُن لَه ولي من الذُّلِّ 
الَّذي لَه ملْك السماوات }{ تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمني نذيرا { ]: ٢ -١

ت هرٍء فَقَديكُلَّ ش لَقخو لْكي الْمف رِيكش لَه كُني لَما ولَدذْ وختي لَمضِ والْأَرا ويراألنبياء. [} قْد :
  }{وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا سبحانه بلْ عباد مكْرمونَ { ] ٢٩-٢٦

)١/٢٥١(  

  

ا لمنِ ارتضى يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولَا يشفَعونَ إِلَّ}{ لَا يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُونَ 
ومن يقُلْ منهم إِني إِلَه من دونِه فَذَلك نجزِيه جهنم كَذَلك نجزِي }{ وهم من خشيته مشفقُونَ 

 نيمالظَّال { بحانه وتعاىل٥٧-٥١: النحل[وقال س [ }ينِ اثْنيذُوا إِلَهختلَا ت قَالَ اللَّهو إِلَه وا همنِ إِن
 ونبهفَار ايفَإِي داحا }{ وباصو ينالد لَهضِ والْأَرو اتاومي السا فم لَها لَا { إىل قوله } وملُونَ لعجيو

  .} يشتهونَ ويجعلُونَ للَّه الْبنات سبحانه ولَهم ما { : إىل قوله} يعلَمونَ نصيبا 

)١/٢٥٢(  

  

}{ ولَا تجعلْ مع اللَّه إِلَها آخر فَتلْقَى في جهنم ملُوما مدحورا { ]: ٤٢-٣٩: اإلسراء[وقالَ اهللا تعاىل 
ولَقَد صرفْنا في هذَا }{ ولًا عظيما أَفَأَصفَاكُم ربكُم بِالْبنِني واتخذَ من الْملَائكَة إِناثًا إِنكُم لَتقُولُونَ قَ



قُلْ لَو كَانَ معه آلهةٌ كَما يقُولُونَ إِذًا لَابتغوا إِلَى ذي الْعرشِ }{ الْقُرآن ليذَّكَّروا وما يزِيدهم إِلَّا نفُورا 
  .} سبِيلًا 

)١/٢٥٣(  

  

أَم خلَقْنا الْملَائكَةَ إِناثًا }{ تهِم أَلربك الْبنات ولَهم الْبنونَ فَاستفْ{ ] ١٦٣-١٤٩: الصافات[وقال 
أَاصطَفَى الْبنات علَى }{ ولَد اللَّه وإِنهم لَكَاذبونَ }{ أَلَا إِنهم من إِفْكهِم لَيقُولُونَ }{ وهم شاهدونَ 

 نِنيالْب }{ا لَكُمونَ مكُمحت فكَي  }{ َونذَكَّرأَفَلَا ت }{ بِنيلْطَانٌ مس لَكُم أَم }{ متإِنْ كُن ابِكُمتوا بِكفَأْت
 نيقادص }{ َونرضحلَم مهةُ إِنالْجِن تملع لَقَدا وبسن ةالْجِن نيبو هنيلُوا بعجو }{ع انَ اللَّهحبا سم
إِلَّا من هو صالي }{ ما أَنتم علَيه بِفَاتنِني }{ فَإِنكُم وما تعبدونَ }{ إِلَّا عباد اللَّه الْمخلَصني }{ يصفُونَ 
أَلَكُم الذَّكَر }{ خرى ومناةَ الثَّالثَةَ الْأُ}{ أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى { ] ٢٧- ١٩: النجم[وقال } الْجحيمِ 

إِنْ هي إِلَّا أَسماٌء سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها من }{ تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزى }{ ولَه الْأُنثَى 
  سلْطَان إِنْ

)١/٢٥٤(  

  

إِنَّ الَّذين لَا يؤمنونَ { : إىل قوله} س ولَقَد جاَءهم من ربهِم الْهدى يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وما تهوى الْأَنفُ
  .} بِالْآخرة لَيسمونَ الْملَائكَةَ تسميةَ الْأُنثَى 

نصيبا : ، أي)ًءاجز: (، قال بعض املفسرين} وجعلُوا لَه من عباده جزًءا { ] ١٥: الزخرف[وقالَ تعاىل 
وكال القولني صحيح، . عدال: وعن قَتادةَ ومقاتل . جعلوا للَّه نصيبا من الولد: وقال بعضهم. وبعضا

أباه بِهشي ا، والولَدلَدلون له وعجهم يفإن.  
وهو } ا ظَلَّ وجهه مسودا وإِذَا بشر أَحدهم بِما ضرب للرحمنِ مثَلً{ ] ١٧: الزخرف[وهلذا قال 

وإِذَا بشر أَحدهم بِالْأُنثَى ظَلَّ وجهه { ] ٥٨: النحل[كَظيم أي البنات، كما قالَ يف اآلية األخرى 
 يمكَظ وها ودوسًءا، فَإِ} مزه جبادن عم لوا لَهعجثَال، ومنِ محلرلوها لعفَقَد ج ،دالوال نزء مج نَّ الولد

  .» إِنما فاطمةُ بضعةٌ مني « : قالَ صلى اهللا عليه وسلم 

)١/٢٥٥(  

  



 لْمٍ { ]: ١٠٠: األنعام[وقولُهرِ عيبِغ اتنبو نِنيب قُوا لَهرخو ملَقَهخو كَاَء الْجِنرش لَّهلُوا لعجقالَ . } و
 قَة، قالوا: "الكَلْبِيناديف الز لَتزواألنعامِ، : ن واباسِ والدورِ والنالن فاُهللا خالق ،ريكانش إِنَّ اهللا وإبليس

: فَقيلَ} وجعلُوا بينه وبين الْجِنة نسبا { : وأما قولُه. وإبليس خالق الظلْمة والسباعِ واحلَيات والعقارِبِ
  .املالئكةُ بنات اهللا، ومسى املالئكة جِنا؛ الختفائهم عن األبصارِ ، وهو قولُ مجاهد وقتادة : ولُهمهو ق

)١/٢٥٦(  

  

قالوا لَعنهم : وقَالَ الكَلْبِي . هم بنات اهللا: اجلن، ومنهم إبليس: قالوا لحي من املالئكة يقالُ هلم: وقيل
هم : قالَ بعض املفسرين} وخرقُوا لَه بنِني وبنات بِغيرِ علْمٍ { : وقوله. خرج منها املالئكةُبلْ بذور ي: اهللا

عزير ابن اهللا، والذين كانوا يقولونَ من : املالئكةُ واألصنام بنات اهللا، واليهود قالوا: كُفَّار العربِ، قالوا
ةَ بنات اهللا، وما نقلَ عنهم من أنه صاهر اجلن، فولَدت له املالئكةَ، فَقَد نفاه عنه إِنَّ املالئك: العربِ

دمه صٌء ، فإنزوبامتناعِ أنْ يكونَ منه ج ،ةباحناعِ الصتةٌ { : وقولُه. بامباحص لَه كُنت لَمهذَا ألنَّ } وو ،
 وتولد األعراض - اليت تسمى اجلواهر-صلَنيِ، سواٌء يف ذلك تولُد األعيان الوالدةَ ال تكونُ إال من أ

والصفات، بلْ والَ يكونُ تولُد األعيان إال بانفصال جزٍء من الولد، فإِذا امتنع أنْ تكونَ لَه صاحبةٌ ، 
صاحبةَ له ال من املالئكة، وال من اجلن، وال من امتنع أنْ يكونَ لَه ولَد ، وقد علموا كُلُّهم أنْ ال 

  اِإلنسِ، فلم يقُلْ أحد منهم

)١/٢٥٧(  

  

  .إنَّ له صاحبةً؛ فَلهذا احتج بِذلك علَيهم
 ظَرفهذا فيه ن ،ناجل رصاه هبِ أنرن بعضِ كُفَّارِ العع يكقيلَ ف. وما ح إنْ كانَ قَد وذلك لَمعا يمم هو

انتفاؤه من وجوه كَثرية ، وكذلك ما قالَته النصارى من أنَّ املَسيح ابن اهللا وما قالَه طائفةٌ من اليهود أنَّ 
صحيحِ اجلَوابِ ال(وتمام الكَالمِ يف هذا املَقامِ يف كتابِ . العزير ابن اهللا، فإنه قد نفاه سبحانه بِهذا وهذا

وغَريِهما من كُتبِ شيخِ اِإلسالمِ تقي الدينِ قدس ) تفْسري سورة اِإلخالص(و ) لمن بدل دين املَسيح 
  .اهللا روحه

)١/٢٥٨(  

  



  ترتيههم املخلوق عما نسبوه للخالق
ترتيه أحبارِهم عنِ الولَد والزوجة : تنزِيه املَخلوقِ عما نسبوه للخالقِ مثل): املسألة احلادية والثالثون(

إِنَّ الراغبني يف استحصالِ الكَماالت كالرهبان وأضرابِهم يترفَّعونَ عن أنْ يتدنسوا بِدناَءة : ألم يقولونَ
قادهم إليه ضاللُهم حىت التمتعِ بِالنساِء، اقتداًء بِاملَسيحِ عليه السالم، فانظُر إىل سخافة العقولِ وما 

واجِهد صلى اهللا عليه وسلم يف زحمدنا وموالنا مياعترضوا على س . يما قالَ الفاروق نس١(وما أح (
  :ردا على بعضِ أحبارِ النصارى بقوله

 هبانالر ةولِ قُدنلفرِساين... قل لبالر رِكاجلائليق البت  
عالذي ز ةً أنتقيصن واجالز م ...قْصانن ناهللا ع ماهح نمم  

  يف زعمِ كُلِّ مثَلِّث نصراين... ونسيت تزويج اِإلله بِمريم 
  

_________  
  .عبد الباقي العمري من شعراء العراق يف القرن الثالث عشر اهلجري) ١(

)١/٢٥٩(  

  

بنات اهللا، كانَ يأْنف منهن، وسن وأْدهن وقَتلَهن، ونسبوا للَّه ما ومن جعلَ من العربِ املالئكةَ 
واملقصود أنَّ هذه املَقاالت وأشباهها منشؤها اجلهلُ بِما جاَءت بِه الرسلُ، وعدم تحكيمِ . يكرهونَ

  .هذا اخلَلَلُ، واللّه املوفِّقالعقْلِ، وإِال فأهلُ البصائر ال يتطَرق إليهم 

)١/٢٦٠(  

  

  قوهلم بالتعطيل
إنكار أنْ يكونَ للعالَمِ : والتعطيلُ. القولُ بِالتعطيلِ، كما كانَ يقوله آل فرعونَ ): الثانية والثالثون(

 هقومرِي{ ] ٣٨: القصص[صانِع ، كما قال فرعونُ لغَي إِلَه نم لَكُم تملا عومل  } م ،وحنو ذلك ،
يخلُ العالَم عن مثلِ هذه اجلَهاالت يف كُلِّ عصرٍ من العصورِ، وأبناُء هذا الزمان إال النادر على هذه 
لُّ على خالديف العالَمِ ي وجودموا أنَّ كُلَّ ملرِ، لَعبدوالت ظَروا بِعنيِ اِإلنصافلة، ولو نالباط قيدةالع قه

  :وبارِئه
  

  تدلُّ على أنه واحد... ويف كُلِّ شيٍء لَه آيةٌ 



  
ومن أين للطَّبيعة إجياد مثل هذه الدقائقِ اليت نجِدها يف اآلفاقِ واألنفُسِ، وهي عدميةُ الشعورِ ال علْم لَها 

  .وال فهم تعاىل اهللا عما يقولونَ علوا كَبريا

)١/٢٦١(  

  

  الشركة يف امللك
الشركَةُ يف املُلْك، كما تقوله املَجوس، واوس أُمة تعظِّم األنوار والنريانَ واملاَء ): الثالثة والثالثون(

ةُ أصحاب منهم املَزدكي: وهم فرق شىت. واألرض، ويقرونَ بنبوة زرادشت، ولَهم شرائع يصريونَ إليها
مزدك املُوبذ، واملُوبذُ عندهم العالم القُدوةُ، وهؤالِء يرونَ االشتراك يف النساِء واملَكاسبِ كما يشترك يف 

  .اهلَواِء والطُرقِ وغريها
 وال نبوة وال وهم شر طوائفهم، ال يقرون بِصانِعٍ وال معاد. ومنهم اخلُرمية أصحاب بابِك اخلرمى 

حاللٍ وال حرامٍ، وعلى مذهبِهِم طوائف القرامطة واإلمساعيلية والنصريية والكيسانية والزرارية 
واحلكمية وسائر العبيدية الذين يسمون أنفسهم الفاطمية، فكل هؤالء جيمعهم هذا املَذهب، ويتفاوتونَ 

وأئمتهم وقُدوتهم، وإن كانَ املَجوس قد يتقَيدونَ بأصلِ يف التفصيلِ، فاوس شيوخ هؤالِء كلِّهِم، 
  .دينهم وشرائعهم، وهؤالِء ال يتقَيدونَ بِدينٍ من ديانات العامل وال بِشريعة من الشرائع

)١/٢٦٢(  

  

  إنكار النبوات
 -٩٠: األنعام[ عنهم بقوله يف ما حكى اهللا: وكانوا يقولون . إنكار النبوات): الرابعة والثالثون(

٩١ :[ } نيالَملْعى لكْرإِلَّا ذ وا إِنْ هرأَج هلَيع أَلُكُمقُلْ لَا أَس هداقْت ماهدفَبِه ى اللَّهده ينالَّذ كأُولَئ }{
لَى بع لَ اللَّهزا أَنإِذْ قَالُوا م رِهقَد قح وا اللَّهرا قَدمو اَء بِهي جالَّذ ابتلَ الْكزأَن نٍء قُلْ ميش نرٍ مش

موسى نورا وهدى للناسِ تجعلُونه قَراطيس تبدونها وتخفُونَ كَثريا وعلِّمتم ما لَم تعلَموا أَنتم ولَا 
ضوي خف مهذَر ثُم قُلِ اللَّه كُماؤونَ آببلْعي هِم {.  

، شروع يف تقْريرِ أمرِ النبوة، بعد ما حكى اهللا سبحانه عن إبراهيم } وما قَدروا اللَّه { : تفْسري هذه اآلية
حِ وضليلِ بأوبأفصح الد ه ذلكسبحان رقَرو ،ركوإبطالِ الش حيدليلَ التود ه ذَكَرعليه السالم أن جه.  

)١/٢٦٣(  



  

 } رِهقَد قح {هِم: أيوعن بعض هرفتعم قلِ : حسالر لبعثة كرينه إِذْ قَالُوا منيمظعت قظَّموا اهللا حما ع
شيئًا من : أي} ما أَنزلَ اللَّه علَى بشرٍ من شيٍء { : وإنزالِ الكُتبِ، كافرين بِنعمة اهللا اجلَليلة فيهما

  .األشياِء
فَعن مجاهد أنهم مشرِكو قُريشٍ ، واجلمهور على أم اليهود، : واختلف يف قائل ذلك القَولِ الشنيعِ

ةبِيلِ املُبالَغصلى اهللا عليه وسلم على س هيف رِسالت نالطَّع كن ذَلم مهرادوم.  
، فإِنَّ الْمراد أَنه تعالَى قَد } قُلْ من أَنزلَ الْكتاب الَّذي جاَء بِه موسى { : فَقيلَ لَهم على سبيلِ اِإللزامِ

أنزلَ التوراةَ على موسى عليه السالم والَ سبيلَ لَكم إىل إنكارِ ذلك، فَلم ال تجوزونَ إنزالَ القُرآن على 
الم يف إثْبات النبوة مفَصلٌ يف غريِ هذا املوضع، واملقصود أنَّ إنكارها ؟ والك.محمد صلى اهللا عليه وسلم

  .من سنن اجلاهلية، ويف الناسِ كَثري ممن هو على شاكلَتهم ومعوج طَريقهِم

)١/٢٦٤(  

  

  جحودهم القدر، واحتجاجهم به على اهللا

)١/٢٦٥(  

  

وهذه .  القَدرِ، واالحتجاج بِه على اهللا تعاىل ومعارضةُ شرعِ اهللا بِقَدرِ اهللاجحود): اخلامسة والثالثون(
والبنِ القيمِ . املَسألَةُ من غَوامض مسائلِ الدينِ، والوقوف على سرها عِسر إال على من وفَّقَه اهللا تعاىل

وقد أبطَلِ اهللا ). يل يف القَضاِء والقَدرِ واحلكْمة والتعليلِشفاَء العل(كتاب جليلٌ يف هذا البابِ مساه 
سيقُولُ الَّذين { ]: ١٤٩-١٤٨: األنعام[سبحانه هذه العقيدةَ اجلاهلية بقوله تعاىل يف آخر سورة 

يش نا منمرلَا حا وناؤلَا آبا وكْنرا أَشم اَء اللَّهش كُوا لَورى ذَاقُوا أَشتح هِملقَب نم ينالَّذ كَذَّب كٍء كَذَل
قُلْ فَللَّه }{ بأْسنا قُلْ هلْ عندكُم من علْمٍ فَتخرِجوه لَنا إِنْ تتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ أَنتم إِلَّا تخرصونَ 

حكاية لفَن آخر ): سيقُولُ الَّذين أَشركُوا: (تفسري هذه اآلية. } كُم أَجمعني الْحجةُ الْبالغةُ فَلَو شاَء لَهدا
  لَم يريدوا بِهذا} لَو شاَء اللَّه ما أَشركْنا ولَا آباؤنا ولَا حرمنا { . من أباطيلهم

)١/٢٦٦(  

  



مل يعتقدوا قُبح أفعالهم، بل هم كما نطَقَت بِه اآليات حيسبونَ الكَالمِ االعتذار عنِ ارتكابِ القَبيحِ، إذْ 
أََّم حيِسنونَ صنعا، وأم إنما يعبدونَ األصنام ليقَربوهم إىل اهللا زلْفى، وأنَّ التحرمي إمنا كانَ من اهللا عز 

على أنَّ ما ار إال االحتجاج كم بذلعاىل على وجل، فَما مرادهعند اهللا ت مرضيشروع ووم قح تكَبوه
أنَّ املشيئةَ واِإلرادةَ تساوي األمر، وتستلْزِم الرضى، كما زعمت املُعتزِلَةُ، فَيكونُ حاصلُ كالمهِم أنَّ ما 

 وإرادته، وكل ما تعلَّقَت به مشيئَته نرتكبه من الشرك والتحرميِ وغريِمها تعلَّقَت به مشيئَة اهللا تعاىل
  .سبحانه وإرادته فَهو مشروع ومرضي عند اهللا تعاىل

كَذَلك كَذَّب الَّذين من قَبلهِم { وبعد أنْ حكى سبحانه وتعاىل ذلك عنهم، رد علَيهِم بِقوله عز من قائلٍ 
وحاصلُه أنَّ كالمهم يتضمن تكذيب الرسلِ عليهم السالم، وقَد دلَّت . ملُشرِكونَوهم أسالفُهم ا} 

  .املُعجِزةُ على صدقهِم

)١/٢٦٧(  

  

 كونهل بِه ه فال تكليفوكلُّ ما هذا شأن ،نعتمأْ يشوما مل ي ،جِبأنَّ ما شاَء اهللا ي لُهقولُ حاصأو ن
فَرد اهللا . ستطاعة، فَينتج أنَّ ما ارتكَبه من الشرك وغريِه، لَم يتكَلَّف بِتركه وملْ يبعثْ لَه نبِيمشروطًا باال

 مواهعلَ عليهم السالم يف دسهم أرادوا بِها أن الرلٌ ، ألنبِها باط قٍ أُريددةُ صمكَل هذلَيهم بأنَّ هعاىل عت
وقَد ثَبت صدقُهم بِالدالئلِ القَطْعية، ولكَونه صدقًا أُريد بِه باطلٌ ، ذَمهم اهللا . عثةً والتكليف كاذبونَالبِ

ووجوب وقوعِ متعلَّقِ املَشيئَة ال ينافي صدق دعوى البِعثة والتكليف؛ ألنهما ِإلظهارِ . تعاىل بِالتكْذيبِ
أي نالوا عذابنا الذي أنزلْناه علَيهم بتكْذيبهم، وفيه إمياٌء إىل } حتى ذَاقُوا بأْسنا { حجة وإبالغ احلُجة املَ

جوه قُلْ هلْ عندكُم من علْمٍ فَتخرِ{ أنَّ هلم عذابا مدخرا عند اهللا تعاىل؛ ألنَّ الذَّوق أولُ إدراك الشيِء 
  أي هلْ لَكُم من علمٍ بأنّ اِإلشراك وسائر ما أنتم علَيه مرضي عند اللَّه} لَنا 

)١/٢٦٨(  

  

تعاىل فَتظْهروه لَنا بِالبرهان؟ وهذا دليلٌ على أنَّ املُشرِكني أُمم استوجبوا التوبيخ على قوهلم ذلك؛ ألنهم 
دين، ويبغونَ رد دعوة األنبياء عليهم السالم، حيثُ قرع مسامعهم من شرائعِ الرسلِ كانوا يهزءونَ بال

عليهم السالم تفْويض األمورِ إلَيه سبحانه وتعاىل، فَحني طالبوهم باِإلسالمِ، والتزام األحكامِ، احتجوا 
زِئنيهتسهم من كَالمذوه مهِم بِما أخلَيطَوي عنما ي كْرذ مهضغَر كُنومل ي ،المبِهم عليهم الصالة والس 

  .علَيه عقْدهم، كَيف ال واِإلميانُ بصفات اهللا تعاىل فَرع اِإلميان بِه عز شأْنه وهو عنهم مناطُ العيوق



)١/٢٦٩(  

  

 }إِنْ أَنو ونَ إِلَّا الظَّنبِعتونَ إِنْ تصرخإِلَّا ت مت { عاىلبونَ على اهللا تتكْذ أي } ُةغالةُ الْبجالْح لَّهأي } قُلْ فَل
الكتاب والرسولُ : البينةُ الواضحةُ اليت بلَغت غايةَ املَتانة والقُوة على اِإلثبات، واملُراد بِها يف املَشهورِ

بِالتوفيقِ لَها، واحلَملِ عليها، ولَكن شاَء هدايةَ البعضِ الصارِفني } هداكُم أَجمعني فَلَو شاَء لَ{ . والبيانُ
كذَل الففوه إىل خرص ريناللَ آخوض ،طَريقِ احلَق لوكم إىل سهيارا . اختهجو ذَكَر ناسِ مالن نوم

أنَّ الرد عليهم إنما كانَ العتقادهم أنهم مسلِّمونَ اختيارهم وقُدرم، آخر يف توجيه ما يف اآلية، وهو 
وأنَّ إشراكَهم إنما صدر منهم على وجه االضطرارِ وزعموا أنهم يقيمونَ احلُجةَ على اهللا تعاىل ورسوله 

ىل قَولَهم يف دعواهم عدم االختيارِ ألنفِسهِم، وشبههم بِمنِ اغْتر عليه الصالةُ والسالم بِذَلك، فَرد اهللا تعا
  قَبلَهم بِهذا اخلَيال، فَكَذَّب الرسلَ، وأشرك بِاِهللا عز وجل، واعتمد على أنه إنما

)١/٢٧٠(  

  

سالر إفْحام رامعاىل واِهللا ت ئَةيشبِم كلُ ذَلفْعي ،كةَ لَهم يف ذَلجهم ال حأن هحانبس نيب ثُم ،ةهبالش هلِ بِهذ
وأنَّ احلُجةَ البالغةَ لَه تعاىل ال لَهم، ثُم أوضح سبحانه أنَّ كُلَّ واقعٍ واقع بِمشيئَته، وأنه مل يشأْ منهم إالَ ما 

واملقصود أنْ يتمحض وجه الرد عليهم، .  منهم اهلدايةَ الهتدوا أجمعنيصدر عنهم، وأنه تعاىل لَو شاَء
 لْبم سعواهإىل د دالر رِفصنوي ،دالسنة وعموم تغلغلها بكُلِّ كائن عنِ الر فوذقيدةُ نع لَّصختتو

وإِذا تدبرت اآلية وجدت صدرها دافعا لصدورِ . االختيار ألنفُسهم، وأنّ إقامتهم احلجة بِذلك خاصة
اجلَبرِية، وعجزها معجزا للمعتزلة، إِذ األولُ مثبت أنَّ للْعبد اختيارا وقُدرةً على وجه يقْطع حجته 

ة اهللا تعاىل يف العبد، وأنَّ جميع أفعاله على وفْقِ وعذْره يف املُخالَفَة والعصيان، والثَّاين مثبت نفوذَ مشيئَ
رب لَّهل واحلمد ،على املُعتزلة ةنةُ البالغة ألهلِ الساحلُج قومت وبذلك ،املَشيئة اِإلهلية  

)١/٢٧١(  

  

نياألنبياء عليهم السال. العالَم دعوة دهم راآلية بأنَّ مراد هن وجنهم معاىل شاَء ومعىن أنَّ اهللا تم على م
شركَنا، وأراده منا، وأنتم تخالفونَ إرادته، حيثُ تدعونا إىل اِإلميان، فَوبخهم سبحانه وتعاىل بوجوه 

{ كانَ األمر كما زعمتم فإنه بتقدير الشرط، أي إذا } فَللَّه الْحجةُ الْبالغةُ { : منها قولُه سبحانه: عدة
  .} فَللَّه الْحجةُ الْبالغةُ 



بدل منه على سبيلِ البيان، أي لَو شاَء لَدلَّ كُال منكم ومن مخالفيكم على } فَلَو شاَء { : وقولُه سبحانه
ا بِاملشيئةضأي مونَ، لَكان اِإلسالمعزكَما ت من دينه، لَو كانَ األمر منيعوا املُسلنمأنْ ال ت جِبفَي ،
رككُم األنبياُء عن الشعبِزعمكم أال مين بجاِإلسالمِ، كما و . منيلاملُس نيكم وبنيكُم أنْ ال يكونَ بملْزفَي

حلِ يجِب أنْ يكونَ عندكم وحاصلُه أنَّ ما خالَف مذْهبكم من الن. مخالَفَة ومعاداةٌ ، بلْ موافَقَة ومواالة
  .حقا؛ ألنه بِمشيئة اهللا تعاىل، فَيلْزم تصحيح األديان املُتناقضة

)١/٢٧٢(  

  

 ي سورةفل[وحلَا { ] ٣٥: النو نحٍء نيش نم ونِهد نا مندبا عم اَء اللَّهش كُوا لَورأَش ينقَالَ الَّذو
ا وناؤآب بِنيلَاغُ الْملِ إِلَّا الْبسلَى الرلْ عفَه هِملقَب نم ينلَ الَّذفَع كٍء كَذَليش نم ونِهد نا منمرلَا ح { :

. جةالكالم على هذه اآلية كالكَالم على اآلية السابقة، وال تراهم يتشبثونَ بِاملشيئة إال عند اخنذالِ احلُ
: الزخرف[أال ترى كيف ختم بِنحوِ آخر جمادالم يف سورة األنعام يف اآلية السابقة، وكذلك يف سورة 

وجعلُوا الْملَائكَةَ الَّذين هم عباد الرحمنِ إِناثًا أَشهِدوا خلْقَهم ستكْتب { : وهو قولُه تعاىل]: ٢٢-١٩
يو مهتادهأَلُونَ شس }{ َونصرخإِلَّا ي ملْمٍ إِنْ هع نم كبِذَل ما لَهم ماهندبا عم نمحاَء الرش قَالُوا لَوو }{

إِنا علَى آثَارِهم بلْ قَالُوا إِنا وجدنا آباَءنا علَى أُمة و}{ أَم آتيناهم كتابا من قَبله فَهم بِه مستمِسكُونَ 
  قُلْ{ : ويكفي يف االنقالب ما يشري إليه قوله سبحانه} مهتدونَ 

)١/٢٧٣(  

  

وفي تخصيصِ االشتراك والتحرميِ . واملُراد بِما حرموه السوائب والبحائر وغَيرها} فَللَّه الْحجةُ الْبالغةُ 
وغَرضهم من ذَلك تكْذيب الرسولِ علَيه الصالةُ والسالم . عظَم وأشهر ما هم علَيهبالنفي؛ ألنهما أ

والطَّعن يف الرسالة رأْسا، فَإِنَّ حاصلَه أي ما شاَء اهللا يجِب، وما ملْ يشأْ يمتنع، فَلَو أنه سبحانه وتعاىل 
حولُ شاَء أنْ نسقولُ الرنا كَما تمرا حمئا ميش مرحوال ن ،لَّهلِّلَ ما أححنئا، ويش بِه رِكشالَ نو ،هد

وينقُلونه من جِهته تعاىل لَكانَ األمر كَما شاَء من التوحيد ونفْي اِإلشراك، وتحليلِ ما أحلَّه، وعدمِ تحرميِ 
هلَيع لْ شاَء ما حننب كن ذَلئًا ميأْ ششأنه لَم ي تثَب ،ككَذل كُنثُ لَم ييحو ،كذَل نٍء ميش.  

)١/٢٧٤(  

  



فُِسهِملْقاِء أنن تلُ عليهم السالم مسالر قولُهأنَّ ما ي قَّقحوت . لهبِقَو هِملَياىل ععاهللا ت دفَر }كلَ كَذَلفَع 
 هِملقَب نم ينالَّذ {مِ، أين األمم : ملَهسلُوا رموا، وجادرما ح دونِه نموا مرحعاىل، وكوا بِاِهللا ترأش

 احلَق حضوا بِهديلِ لبِالباط } بِنيلَاغُ الْملِ إِلَّا الْبسلَى الرلْ عفَه {إال: ، أي مهظيفَتو الغِ ليستالب 
 فصر نداِء متعاىل باهت هئَتشيم لُّقعنها تيِ اليت مالوح كامطَريق احلَق واملُظْهر أح حضاملُو ،سالَةللر

وأما إلْجاؤهم  } والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا{ : قُدرته واختياره إىل تحصيلِ احلَق ؛ لقوله تعاىل
إىل ذَلك، وتنفيذُ قَوهلم عليه شاءوا أو أبوا كما هو مقْتضى استداللهم فليس ذَلك من وظيفَتهم، وال من 

احلكْمة اليت يتوقَّف علَيها التكليف، حتى يستدلَّ بعدمِ ظُهورِ آثارِه على عدمِ حقيقة الرسلِ عليهم 
  سالم أو على عدمِ تعلُّقِ مشيئَته تعاىل بذَلك، فإِنَّ ما يترتب عليه الثواب والعقابال

)١/٢٧٥(  

  

من األفْعالِ ال بد يف تعلُّقِ مشيئته تعاىل بِوقوعه من مباشرتهم االختيارِية، وصرف اختيارِهم اجلُزئي إىل 
هصيلحتوىفً يف تفسري تساآلية وحنوِها م على هذه رارِينيِ، والكالماضط قابوالع ابوإال لَكانَ الثو ،

فجحود القَدرِ واالحتجاج بِه على اهللا ومعارضةُ شرع اهللا بِقَدرِه، كُلُّ ذَلك من . وغريه) روحِ املعاين(
ةيلاجلاه ضالالت.  

هأن كانَ على ما واملَقْصود ةاجلاد هذه نع همقَد لَّتز ننِ، فميرأم نير بأم ولكن ،فْويضال تو ربال ج 
  .كانَ عليه أهلُ اجلاهلية، وهي الطَّريقَةُ اليت رد علَيها اهللا سبحانه ورسوله صلى اهللا عليه وسلم

)١/٢٧٦(  

  

  مسبة الدهر
، وذلك } وما يهلكُنا إِلَّا الدهر { ] ٢٤: اجلاثية[كقوهلم يف سورة : مسبة الدهرِ): الثالثونالسادسة و(

أنَّ اهللا تعاىل أراد بيانَ أحكامِ ضاللهم واخلَتمِ على سمعهم وقُلوبِهم وجعل غشاوة على أبصارِهم، 
بحاننهم بقوله سع ركى عنهم ما صدعاىلفَحا { : ه وتينا الدناتيإِلَّا ح يا هقَالُوا مو { فيها نحاليت ن }

إِنَّ كَثريا من عباد : ومنهم من قالَ. أي تموت طائفَة، وتحيا طائفةٌ ، وال حشر أصال} نموت ونحيا 
أي } وما يهلكُنا إِلَّا الدهر { إعادةُ الروحِ لبدن آخر : بِاحلياةاألصنامِ كانَ يقول بِالتناسخِ، وعلَيه فاملُراد 

مانطول الز.  

)١/٢٧٧(  



  

وإسنادهم اِإلهالك إىل الدهرِ إنكار منهم لملَك املوت وقَبضه األرواح بِأمرِ اهللا تعاىل، وكانوا يسنِدونَ 
؛ لهطْلقًا إلَيثَ مر احلوادهكْوى الدن شملوءة مم كذَلم لهعارأشعاىل، واهللا ت ن عندرة مقَدها مهم أنلهج

فإِنهم مع إسنادهم احلوادثَ إىل الدهرِ ال . وهؤالِء معترفون بوجود اهللا تعاىل، فَهم غَير الدهرِية) ١(
  .ىل عما يقولونَ علوا كَبريا والكُلُّ يقولُ بِاستقْاللِ الدهرِ بِالتأثريِيقولونَ بِوجوده سبحانه وتعا

_________  
منع البقاء : أشاب الصغري وأفىن الكبري كر الغداة ومر العشي ومثل قول اآلخر: مثل قول قائهم) ١(

 فؤادي يف غشاء من رماين الدهر باألرزاء حىت: تقلب الشمس وطلوعها من حيث ال متسي وقول اآلخر
  .نبال وكنت إذا أصابتين سهام تكسرت النصال على النصال والشعر يف ذلك قدميا وحديثًا كثري

)١/٢٧٨(  

  

 ملسم رجرِ، أخهالد سب نع هيوقَد جاَء الن : » رهفَإِنَّ اهللا هو الد ،رهكُم الددأح بسويف » ال ي
أليب داود ةايم رِويقولُ« : قالَ اهللا عز وجل" واحلاك آدم ؤذيين ابنكُم يا : يدقُلْ أحهرِ، فال ييا خيبةَ الد

 ههارنو لَهلَي أقَلِّب ،هرهرِ، فإِينِّ أنا الدا» خيبةَ الدضأي موى احلاكريقولُ اهللا عز وجل« : و : ضتقْرتاس
متشين، وقْرِضي فلم يبدرِي، يقولُعدنِي عبدي وهو ال ي :راههواد ! هرأنا الدو « . يهقيى البورو : »

. » أنا األيام والليالي، أجددها وأبلْيها، وآيت بِملوك بعد ملوك : ال تسبوا الدهر، قال اهللا عز وجل
إِذا سببتم الدهر على أنه فاعل، وقَع السب على اهللا عز ومعىن ذَلك أنَّ اهللا تعاىل هو اآليت باحلوادث، فَ

  .وجل

)١/٢٧٩(  

  

لَيس لَهم بِما ذُكر من قَصرِ احلياة على ما في الدنيا ونسبة اِإلهالك : ، أي} وما لَهم بِذَلك من علْمٍ { 
أي ما هم إال قَوم قُصارى أمرِهم الظَّن } إِنْ هم إِلَّا يظُنونَ { نقْلٍ إىل الدهرِ علم مستنِد إىل عقْلٍ أو 

وقَد ذَكَرنا يف غَيرِ هذا املَوضع ما . والتقليد من غَيرِ أنْ يكونَ لَهم ما يصح أَنْ يتمسك بِه يف اجلُملَة
يقول بِإِسناد احلوادث إىل غريِ اهللا تعاىل كالدهرِ، فَذلك ليس لَه مستند يتعلَّق بالدهرِيني، واملقصود أنَّ 

وألهل زماننا حظ وافر من هذا . عقلَي والَ نقْلي ، بل هو محض جهلٍ ، وقائلُه جاهلٌ يف أي عصرٍ كانَ
  .واهللا املستعان. االعتقاد الباطل



)١/٢٨٠(  

  

  ريهإضافة نعم اهللا إىل غ

)١/٢٨١(  

  

يعرِفُونَ نِعمةَ { ]: ٨٣: النحلِ[إضافةُ نِعمِ اهللا إىل غريِه، قال اهللا تعاىل يف سورة ): السابعة والثالثون(
] ٨٠: ٧٨[وقد عدد اهللا تعاىل نِعمه على عباده يف هذه السورة } اللَّه ثُم ينكرونها وأَكْثَرهم الْكَافرونَ 

وجعلَ لَكُم سرابِيلَ تقيكُم الْحر وسرابِيلَ تقيكُم بأْسكُم كَذَلك يتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم { إيل أنْ قالَ 
ه ثُم ينكرونها وأَكْثَرهم الْكَافرونَ يعرِفُونَ نِعمةَ اللَّ}{ فَإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيك الْبلَاغُ الْمبِني }{ تسلمونَ 

إلخ استئناف لبيان أنَّ تويل املُشرِكني وإعراضهم عن اِإلسالمِ لَيس لعدمِ } يعرِفُونَ نِعمةَ اللَّه { فقوله } 
ها معرِفون أنهم يعاىل أصال، فإِنته وحانبهِم نِعمةَ اهللا سرِفتعهِم، حيثُ مل مها بأفعالرونكني عاىل، ثُمن اهللا ت

زِلَةَ اِإلنكارنل مزنكُفْران م كال، وذَلعاىل أصتبحانه ودوه سبعهم ملْ يفَكَأن ،بادةها بالعمعنفْردوا مي .
  إنكارهم: وأخرج ابن جريرٍ وغريه عن مجاهد أنه قَالَ

)١/٢٨٢(  

  

أنه قالَ: اها قولُهمإي اللّه بنِ عبد ا عن عونضأي ههو وغري نا وأخرجن آبائرِثْناها ماها أنْ : وهم إيإنكار
: إنكارها: وفي لَفظ . لَوال فالنٌ أصابين كَذَا وكَذَا، ولَوال فالنٌ مل أُصب كَذَا وكَذَا: يقولَ الرجلُ

ومنهم من . هي بشفاعة آهلتهم عند اهللا تعاىل: قولُهم: إنكارهم: بعضهم يقولُإضافتها إىل األسبابِ، و
 نبِي بِاملُعجِزات، - عليه الصالة والسالم-يعرفونَ أنه: النعمةُ هنا محمد صلى اهللا عليه وسلم أي: قال

أي املُنكرون بِقُلوم، غري املُعترفني مبا }  الْكَافرونَ وأَكْثَرهم{ ثُم ينكرون ذَلك، ويجحدونه عنادا 
ريف . ذُك ظَرِهعدمِ نأو ل ،إليه هه وعدمِ اهتدائعقل قصاننل احلَق رِفعا ألنَّ بعضهم مل يباألكثرِ إم عبريوالت

قُمه ملْ تي إىل املَطْلوبِ، أو ألنؤدا يظَرصغرٍ وحنوِه، األدلَّة نل املُكَلَّفني دلْ إىل حصمل ي كونهةُ؛ لاحلُج عليه 
وإما ألنه يقام مقام الكُلِّ، فإسناد املعرفة واِإلنكارِ املتفرع علَيها إىل ضمريِ املشرِكني على اِإلطالقِ من 

  باب إسناد حالِ البعضِ إىل

)١/٢٨٣(  



  

  .الكلِّ
}{ أَفَبِهذَا الْحديث أَنتم مدهنونَ { ] ٨٢-٨١:الواقعة[ي هذا املَجرى قولُه تعاىل يف سورة ومما يجرِ

  .مطرنا بِنوِء كَذا وكَذا: تقولونَ: أي} وتجعلُونَ رِزقَكُم أَنكُم تكَذِّبونَ 
اس على عهد رسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فَقَال مطر الن« : روى مسلم وغريه عن ابنِ عباس قالَ

المالةُ والسالص هلَيقالوا" ع ، رنهم كافوم ، رالناسِ شاك نم حبها اهللا: أصعرمحة وض وقالَ " هذه
وتجعلُونَ { حتى بلَغَ } نجومِ فَلَا أُقِْسم بِمواقعِ ال{ لَقَد صدق نوُء كَذا، فَنزلَت هذه اآلية : بعضهم

واملقصود أن إسناد النعم إىل غري منعمها احلقيقي . إِلَى غريِ ذَلك من اآلثارِ» }رِزقَكُم أَنكُم تكَذِّبونَ 
ذَكَرنا شعرهم وقَد ذَكَرنا مذهب العربِ يف األنواِء يف غريِ هذا املوضعِ، وفَصلْناه تفْصيال، و. كفران هلا

  .واللّه املُوفق. الدال على مذهبِهم هذا

)١/٢٨٤(  

  

  الكفر بآيات اهللا

)١/٢٨٥(  

  

منها قولُه تعاىل يف : والنصوص الدالَّةُ على ذلك يف القرآن كثرية. الكفر بآيات اهللا): الثامنة والثالثون(
]فكَ{ ]: ١٠٦ -١٠٥: الكَه ينالَّذ كأُولَئ ملَه يمقفَلَا ن مالُهمأَع بِطَتفَح هقَائلو هِمبر اتوا بِآيفَر

بعد قوله سبحانه } ذَلك جزاؤهم جهنم بِما كَفَروا واتخذُوا آياتي ورسلي هزوا }{ يوم الْقيامة وزنا 
الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنيا }{ نبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالًا قُلْ هلْ ن{ ]: ١٠٤ -١٠٣: الكهف[

كالم مستأنف منه مسوق لتكْميلِ تعريف ) أُولئك(فقولُه } وهم يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعا 
أي . م وتعيينهم، بِحيثُ ينطَبِق التعريف على املُخاطَبنياألخسرين، وتبينيِ خسرانِهِم وضاللِ سعيِهِ

بِدالئله } الَّذين كَفَروا بِآيات ربهِم { أولئك املَنعوتونَ بِما ذُكر من ضاللِ السعيِ واحلُسبان املذكورِ 
هو كنايةٌ عن البعث واحلَشرِ وما يتبع } ولقَائه { عقلية سبحانه الداعية إىل التوحيد الشاملة للسمعية وال

  ذلك من

)١/٢٨٦(  

  



} فَحبِطَت أَعمالُهم فَلَا نقيم لَهم يوم الْقيامة وزنا { أُمورِ اآلخرة، أي مل يؤمنوا بِذَلك على ما هو علَيه 
أي :هرقتحنم، و ريدزنهم . مفَنوم ،اآليات عضب ركنن كان ينهم ملُّ على أنَّ مدصوصِ ما يالن نوم

 هلَيا كانَ عمم رهى وأمأد ون هم اسِ اليومالن نفى عليك أنَّ مخا هلا، والَ يها وهاجرنا عرِضعن كانَ مم
  .أهلُ اجلاهلية في هذَا البابِ

)١/٢٨٧(  

  

  اختيار كتب الباطل، ونبذ آيات اهللا
-٩٩: البقرة[قالَ تعاىل . اشتراء كُتبِ الباطلِ واختيارها عليها، أي على اآليات): التاسعة والثالثون(

عاهدوا عهدا نبذَه فَرِيق أَوكُلَّما }{ ولَقَد أَنزلْنا إِلَيك آيات بينات وما يكْفُر بِها إِلَّا الْفَاسقُونَ { ]: ١٠٣
ولَما جاَءهم رسولٌ من عند اللَّه مصدق لما معهم نبذَ فَرِيق من الَّذين }{ منهم بلْ أَكْثَرهم لَا يؤمنونَ 

لَا ي مهكَأَن مورِهاَء ظُهرو اللَّه ابتك ابتوا الْكونَ أُوتلَمع }{ لْكلَى مع نياطيلُو الشتا توا معباتو
ويتعلَّمونَ ما يضرهم ولَا ينفَعهم ولَقَد علموا لَمنِ اشتراه ما لَه في الْآخرة من { : إىل قوله} سلَيمانَ 

مهفُسأَن ا بِهورا شم لَبِئْسلَاقٍ وونَ خلَمعوا يكَان لَو  }{ ريخ اللَّه دنع نةٌ مثُوبا لَمقَواتوا ونآم مهأَن لَوو
  .} لَو كَانوا يعلَمونَ 

)١/٢٨٨(  

  

 لَه في ما{ . ، أي استبدلَ ما تتلوا الشياطني بِكتابِ اهللا} ولَقَد علموا لَمنِ اشتراه { : ومعىن قوله
واللّه لَبِئْس شيئًا شروا به حظوظَ : أي} ولَبِئْس ما شروا بِه أَنفُسهم { نصيبٍ : أي } الْآخرة من خلَاقٍ 

فُِسهِم، أيراَء : أنالش كهِم ذَلمها يف زعوروا { باعوها أو شنآم مهأَن لَوبِ} و سولِ أوبِالر زِلَ أيما أُن
 راةوأو بِالت اآليات نم ها { إلَيقَواتو {مهنع تيكاملَعاصي اليت ح أي . } لَو ريخ اللَّه دنع نةٌ مثُوبلَم

{ ] ٧٩-٧٨: البقرة[أي أنَّ ثَواب اهللا تعاىل خير لَهم، وبِمعىن هذه اآلية قولُه تعاىل } كَانوا يعلَمونَ 
فَويلٌ للَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم }{ ومنهم أُميونَ لَا يعلَمونَ الْكتاب إِلَّا أَمانِي وإِنْ هم إِلَّا يظُنونَ 

  .} لَهم مما كَتبت أَيديهِم وويلٌ لَهم مما يكِْسبونَ يقُولُونَ هذَا من عند اللَّه ليشتروا بِه ثَمنا قَليلًا فَويلٌ 

)١/٢٨٩(  

  



وهذه اآلية نزلَت يف أحبارِ اليهود الذين خافُوا أنْ تذهب رِياستهم بإِبقاِء صفَة النبِي صلى اهللا عليه 
  .وسلم على حالها، فَغيروها

)١/٢٩٠(  

  

  هللا تعاىلالقدح يف حكمة ا

)١/٢٩١(  

  

القَدح يف حكْمته تعاىل، وأنه لَيس : من خصالِ اجلاهلية: أقولُ. القَدح يف حكْمته تعاىل): األربعون(
هلْقكيمٍ يف خحب .ةَ فيهكْمهى بِما ال حنيو رأميو ،فيه ةَ لَهكْمما ال ح لُقخه يبحانكى و. بِمعىن أنه سقد ح

 يف سورة بقوله كعاىل ذَل٢٧: ص[اهللا ت :[ } ظَن كلًا ذَلاطا بمهنيا بمو ضالْأَراَء وما السلَقْنا خمو
{ ]: ١١٦-١١٥: املؤمنني[وقَالَ سبحانه يف سورة } الَّذين كَفَروا فَويلٌ للَّذين كَفَروا من النارِ 

ِسبونَ أَفَحعجرا لَا تنإِلَي كُمأَنثًا وبع اكُملَقْنا خمأَن مت }{ قالْح كلالْم الَى اللَّهعفَت { ويف سورة]خانالد :
٣٩-٣٨[ ، } بِنيا لَاعمهنيا بمو ضالْأَرو اتاوما السلَقْنا خمو }{ا إِلَّا بِالْحماهلَقْنا خم نلَكو ق

وما خلَقْنا السماَء والْأَرض وما بينهما لَاعبِني { ، ]١٧-١٦: األنبياِء[ويف سورة } أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ 
 }{ نيلا فَاعا إِنْ كُننلَد نم اهذْنخا لَاتوذَ لَهختا أَنْ نندأَر لَو {.  

)١/٢٩٢(  

  

وما خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما إِلَّا بِالْحق وإِنَّ الساعةَ لَآتيةٌ { ] ٨٥: احلجرِ[ سورة ويف
إىل غريِ ذلك من اآليات الناصة على أنَّ اهللا تعاىل لَم يخلُق شيئًا من غريِ } فَاصفَحِ الصفْح الْجميلَ 

كمةح نمم ةاألم هن هذم موهححا نن نمو ،نيلاجلاه نلِ مأهلُ الباط هقدتعما ي الفلى خلَّة، عال عو 
وهذه مسألةٌ طويلةُ الذَّيلِ ، قَد كَثُر فيها اخلصام بين فرق . نفى احلكمةَ عن أفعاله سبحانه وتعاىل

وقد أطْنب الكالم عليها احلافظُ ابن . ق ما كانَ علَيه السلَف من إثبات احلكمة والتعليلِاملُسلمني، واحل
وعقَد بابا مفَصال يف طُرقِ ) شفاِء العليلِ يف مسائلِ القَضاِء والقَدرِ واحلكْمة والتعليلِ(القَيم يف كتابِه 

 يف خلْقه وأمرِه، وإثبات الغايات املَطلوبة والعواقب احلَميدة الَّيت فَعلَ وأَمر إثبات حكمة الرب تعاىل
  .ألجلها



)١/٢٩٣(  

  

إنه سبحانه وتعاىل أنكَر على من زعم أنه مل خيلُقِ اخلَلْق لغاية وال : ومن جملة ما قالَ يف هذا البابِ
كَقَوله ،كمةثًا أَفَ{ : حلبع اكُملَقْنا خمأَن متِسبح {هقَولو : } امهنيا بمو ضالْأَرو اتاوما السلَقْنا خمو

 بِنيلَاع }{ قا إِلَّا بِالْحماهلَقْنا خم {واحلَق : كُلَّه كذَل لَقها خاحملمودةُ، اليت ألجل والغايات كَمهو احل
أنْ يحب، ويعبد، : ومنها. اع كثريةٌ منها أنْ يعرف اللّه بأمسائه، وصفاته، وأفعاله، وآياتهوهو أنو

  .أنْ يأمر، وينهى، ويشرع الشرائع: ويشكَر، ويطاع ومنها
أنْ يثيب ويعاقب، : ومنها. ملَكَة بأنواعِ التصرفاتأنْ يدبر األمر، ويبرِم القَضاء، ويتصرف يف املَ: ومنها

فَيجازِي املُحِسن بإحسانِه، واملُسيَء بإساَءته، فَيكونَ أثَر عدله وفَضله موجودا مشاهدا، فَيحمد على 
كَرشوي كذَل.  

)١/٢٩٤(  

  

أنْ يصدق الصادق فَيكْرِمه، ويكْذب : ومنها.  غَيره، والَ رب سواهأنْ يعلم خلْقَه أنه ال إِله: ومنها
ههينفَي بها. الكاذنواخلارجي، : وم نِيالذِّه جودها يف الوها وكَثرتعلى تنوع هفاتصو همائآثارِ أس ورظُه

شهادةُ مخلوقاته كُلِّها بأنه وحده را وفاطرها :  ومنها.فيعلم عباده ذلك علما مطابقًا ملا يف الواقع
ظُهور آثارِ كَماله املُقَدسِ، فإِنَّ اخلَلْق والصنع الزِم كَماله، : ومنها. ومليكُها، وأنه وحده إِهلُها ومعبودها

ومنها أنْ يظْهِر أثَر حكمته يف املخلوقات . فاعال مختارافإِنه حي قدير، ومن كانَ كَذَلك مل يكُن إال 
 ،نِهسبِح قولُ والفطَرالع دهشالذي ت على الوجه هجيئوم ،بِه ليقالذي ي هعوضنها يف مبوضعِ كُلٍّ م

 ويعفُو ويغفر ويسامح، وال بد من لوازمِ أنه سبحانه يحب أنْ يجود وينعم: فتشهد حكْمته الباهرة ومنها
  كثرةُ شواهد: أنه يحب أنْ يثْىن علَيه، ويمدح ويمجد، ويسبح ويعظَّم ومنها: ومنها. ذَلك خلْقًا وشرعا

)١/٢٩٥(  

  

. كمِ اليت تضمنها اخلَلْق، فَخلَق مخلوقاته بِسببِ احلَقإىل غري ذلك من احل. ربوبيته ووحدانِيته وإهليته
قح وهو يف نفِسه ،بِس باحلَقلْتلْقُها مخو ،لِ احلَقوألج : نمضتوهو ي ، قه حوغايت ، قح هردصفَم

احلَق . عن هوهزثُ نيح ننياملؤم هبادأثىن على ع عاىل وقَدغاية، فَقَالَ تٍء وال ليشاخلَلْقِ، ال ل آل [إجياد
إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ لَآيات لأُولي { ]: ١٩١ -١٩٠: عمران



بِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ ربنا الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما وقُعودا وعلَى جنو}{ الْأَلْبابِ 
 كانحبلًا ساطذَا به لَقْتا خم {فقال هأوليائ ال ظَن ،هأعدائ ذَا ظَنأنَّ ه ربأخو : } اَءما السلَقْنا خمو

  .} لَّذين كَفَروا والْأَرض وما بينهما باطلًا ذَلك ظَن ا

)١/٢٩٦(  

  

إنه مل يخلقِ لحكمة مطلوبة لَه، وال أمر لحكمة ، وال نهى لحكمة ، : وكيف يتوهم أنه عرفَه من يقولُ
غاية مقصودةوال ل حكمةال ل ، ةضحم ةروقُد عن مشيئَة واألمر اخلَلْق رصدما يوإن.  

إال إنكار حلقيقة حمده بل اخلَلْق واألمر إنما قام باحلكمِ والغايات، فَهما مظْهران لحمده وهلْ هذا 
هكمتوح . ،بعنه الر هزلن كن ذَلرونَ مكاملُن هتفإِنَّ الذي أثب ،وأمرِه هلْقخ قيقةحل إنكار احلكمة فإِنكار

ليه، فإنهم أثْبتوا خلْقًا وأْمرا ال رحمةَ فيه وال مصلَحةَ وال حكمةَ، بلْ يجوز عندهم ويتعاىل عن نسبته إ
أو يقَع أنْ يأمر بِما ال مصلحةَ للْمكَلَّف فيه ألبتة، وينهى عما فيه مصلحة، واجلميع بالنسبة إليه سواٌء 

كُلِّ ما نهى عنه، وينهى عن جميعِ ما أمر بِه، وال فَرق بين هذَا وهذَا إال بِمجرد ويجوز عندهم أنْ يأْمر بِ
  .األمرِ والنهي

)١/٢٩٧(  

  

روالش يف الكُفْرِ بِه هرمبلْ أفْىن ع اهن عصم نيٍ ، ويثيبفَةَ عطَر هصعلَم ي نم ذِّبعهم أنْ يندع جوزيو ك
عليه زسول، وإال فهو جائرِ الربمنه إال بِخ كذل الفخ فرعبيلَ إىل أنْ يذَا . والظلْمِ والفُجورِ، فَالَ سهو

من أقْبحِ الظَّن وأسوئه بالرب سبحانه، وترتيهه عنه كَترتيهِه عن الظلْمِ واجلَورِ، بلْ هذا هو عين الظلْمِ 
والعجب العجاب أنَّ كَثريا من أربابِ هذَا املَذْهبِ يرتِّهونه عما وصف بِه نفْسه من . ذي يتعاىل اهللا عنهالَّ

صفات الكَمالِ ونعوت اجلَاللِ، ويزعمون أن إثباا جتسيم وتشبيه ، وال يرتِّهونه عن هذا الظلم واجلَورِ، 
دمونَ أنه ععزوي ،هشرلَى عع هوائتإال بإنكارِ اس مكما ال يت ،إال به متم ال يهندع حيدووأنَّ الت ،قحل و

وعلُوه فَوق سماواته، وتكَلُّمه وتكليمه، وصفات كماله فال يتم التوحيد عند هذه الطَّائفة إال بِهذَا النفْيِ 
  انتهى املقصود من نقْله، وتمام الكالمِ يف هذا البابِ من ذَلك. ثْبات، واللّه ويلُّ التوفيقِوذَلك اِإل

)١/٢٩٨(  

  



  .وإليه سبحانه املآب) ١(الكتابِ 
_________  

  .البن القيم رمحه اهللا» شفاء العليل«وهو ) ١(

)١/٢٩٩(  

  

  الكفر باملالئكة والرسل، والتفريق بينهم

)١/٣٠٠(  

  

ولَقَد { ] ٩٩ -٨٧: البقرة[قال تعاىل . الكفر بِاملالئكَة والرسلِ والتفْريق بينهم): احلادية واألربعون(
قُدسِ أَفَكُلَّما آتينا موسى الْكتاب وقَفَّينا من بعده بِالرسلِ وآتينا عيسى ابن مريم الْبينات وأَيدناه بِروحِ الْ

وقَالُوا قُلُوبنا غُلْف بلْ }{ جاَءكُم رسولٌ بِما لَا تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَرِيقًا كَذَّبتم وفَرِيقًا تقْتلُونَ 
 من عند اللَّه مصدق لما معهم وكَانوا من ولَما جاَءهم كتاب}{ لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهم فَقَليلًا ما يؤمنونَ 

 رِينلَى الْكَافع ةُ اللَّهنفَلَع وا بِهفُوا كَفَررا عم ماَءها جوا فَلَمكَفَر ينلَى الَّذونَ عحفْتتسلُ يا }{ قَبمبِئْس
وا بِمكْفُرأَنْ ي مهفُسأَن ا بِهورتاُءوا اشفَب هادبع ناُء مشي نلَى مع هلفَض نم لَ اللَّهزنا أَنْ ييغب لَ اللَّهزا أَن

 هِنيم ذَابع رِينلْكَافلبٍ ولَى غَضبٍ عضبِغ }{نمؤقَالُوا ن لَ اللَّهزا أَنوا بِمنآم ميلَ لَهإِذَا قو  

)١/٣٠١(  

  

لَ علَينا ويكْفُرونَ بِما وراَءه وهو الْحق مصدقًا لما معهم قُلْ فَلم تقْتلُونَ أَنبِياَء اللَّه من قَبلُ إِنْ بِما أُنزِ
 نِنيمؤم مت{ : إىل أن قال. } كُنلَى قَلْبِكع لَهزن هرِيلَ فَإِنجِبا لودكَانَ ع نقُلْ م نيا بمقًا لدصم اللَّه بِإِذْن 

 نِنيمؤلْمى لرشبى ودهو هيدي }{ ودع يكَالَ فَإِنَّ اللَّهمرِيلَ وجِبو هلسرو هكَتلَائمو لَّها لودكَانَ ع نم
 رِينلْكَافل }{اتنيب اتآي كا إِلَيلْنزأَن لَقَدقُونَ وا إِلَّا الْفَاسبِه كْفُرا يماآليات أنَّ . }  و هذه نم نيبت فَقَد

بعض الكتابِيني كانوا يكفُرونَ بِاملَالئكَة والرسلِ، يفَرقونَ بينهم، أي يؤمنونَ بِبعضٍ ويكفُرونَ بِبعضٍ ، 
هودالي ةيلن جاهم، فَقَالَ . وهم طائفةٌ مهنيفْرِقَة بمِ التدعم و عاىل باِإلمياننا اهللا ترذَا أمهلالبقرة[و :

٢٨٥ [ }هكَتلَائمو بِاللَّه نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو هبر نم هزِلَ إِلَيا أُنولُ بِمسالر نآم  

)١/٣٠٢(  



  

قفَرلَا ن هلسرو بِهكُتو ريصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُوا سو هلسر نم دأَح نيب  {.  

)١/٣٠٣(  

  

  الغلو يف األنبياء والرسل
يا { ] ١٧١:النساِء[الغلُو يف األنبياِء والرسلِ عليهم السالم، قالَ تعاىل يف سورة ): الثانية واألربعون(
هلَ الْكتابِ لَا تغلُوا في دينِكُم ولَا تقُولُوا علَى اللَّه إِلَّا الْحق إِنما الْمِسيح عيسى ابن مريم رسولُ اللَّه أَ

ةٌ انتهوا خيرا لَكُم إِنما اللَّه إِلَه وكَلمته أَلْقَاها إِلَى مريم وروح منه فَآمنوا بِاللَّه ورسله ولَا تقُولُوا ثَلَاثَ
 لَدو كُونَ لَهأَنْ ي هانحبس داحوالغلو يف املخلوق أعظم سبب } و بٍ لعبادةبس ظميف املخلوقِ أع لُوالغو

وثَ ونحوِهم، وكما كان لعبادة األصنامِ والصالحني، كَما كانَ يف قوم نوح من عبادة نسرٍ وسواعٍ ويغ
القولُ على اهللا بِغريِ احلَق كثلُ ذللمسيحِ عليه السالم، ومصارى لالن عبادة نم.  

)١/٣٠٤(  

  

  اجلدال بغري علم
 اجلدالُ بِغريِ العلم كما ترى كثريا من أهلِ اجلَهلِ يجادلونَ أهلَ العلْمِ عند نهيهِم): الثالثة واألربعون(

عِ والضالالتالبِد نفوه ما ألملُّقِ بِها. عخنِ التعاىل عهانا اهللا تةٌ نيلفَةٌ جاهوهي ص.  
 عاىل يف سورة٦٦-٦٥: آل عمران[قال ت [ } زِلَتا أُنمو يماهري إِبونَ فاجحت مابِ لتلَ الْكا أَهي

جِيلُ إِلَّا مالْإِناةُ ورولُونَ التقعأَفَلَا ت هدعب ا }{ نيمونَ فاجحت مفَل لْمع بِه ا لَكُميمف متجاجلَاِء حؤه متا أَنه
  .} لَيس لَكُم بِه علْم واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ 

اجتمعت نصارى نجرانَ « :  تعاىل عنهما قالَأخرج ابن إسحاق وابن جريرٍ عنِ ابنِ عباسٍ رضي اهللا
األحبار فَقالَت ،هدنعوا عنازولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فَتسر ندع يهود إال : وأحبار ما كانَ إبراهيم

املُناديةَ على جهلهم » ة ما كان إبراهيم إال نصرانِيا، فَأنزل اهللا فيهم هذه اآلي: يهوديا، وقالت النصارى
التفسري عراج نهم، كَما ال خيْفى على منادوع.  

)١/٣٠٥(  

  



  الكالم يف الدين بال علم
أجملَ الشيخ رمحه اهللا تعاىل الكَالم : الكَالم يف الدين بِال علْمٍ ، أقولُ) الرابعة واألربعون: (قال الشيخ

وذَلك أنَّ أهلَ . الِ كَما فَعلَ مثْلَ ذَلك يف كَثريٍ من املَسائلِ، وما أحقَّها بِالتفصيلِيف هذه املسألة كُلَّ اِإلمج
 فقد كانَ الكثري برا العاهللا، أم أذَنْ بِهينِ ما لَم يعوا يف الدرش نيتابِيالك نم مبِ وغريِهرالع نم يةلاجلاه

م على دين إبراهيمنهم ياخلُزاع يهِمف را ) ١( وإمساعيلَ عليهم السالم إىل أنْ ظَهعبِد عدتلَ، وابدبو ريفَغ
كَثريةً، وأغْرى العرب على عبادة األصنامِ، وبحر البحريةَ، وحمى احلام، واستقْسم بِاألزالمِ، إىل غريِ 

وإنْ شئْت أنْ تعرِف جهلَ العربِ، وما ابتدعوه فاقْرأْ سورةَ . ا املوضعذَلك مما فَصلْناه يف غريِ هذَ
  .األنعامِ فَإِنَّ فيها كَثريا من ضالالتهم ومبتدعاتهم

_________  
  .وهو عمرو بن حلي وكان احلجازيون ربا يف امتثال أمره وطاعته واالنتهاء عما ينهى عنه) ١(

)١/٣٠٦(  

  

وأم ناب ِسيحالْمو اللَّه وند نا ماببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات صارى، فَقَدوالن هودالي نونَ ميلا اجلاه
تهتموا ما اشرحلَّلوا وحا، وعينِ بدم يف الدعوا لَهدتاب همهبانهم ورأنَّ أحبار كذَلو ، ميرم، مهفسأن ه

فَقَبِلوا ذَلك منهم وأطاعوهم عليه، مع أنَّ الدين إنما يكونُ بِتشريعِ اهللا ووحيِه إىل أنبيائه ورسله عليهم 
رم ةنتابٍ وال سك نم هلَيليلَ عفَكُلُّ ما ال د ،هِموائبِ أهسجالِ وبِحكونُ بِآراِء الرالسالم، وال ي دود

بهعلى صاح . يف سورة هماس زفَقَال ع كثل ذَللى مهود ععاىل الياهللا ت ذَم قَدمرانَ[و٧٨: آلِ ع[ ، }
هو من عند وإِنَّ منهم لَفَرِيقًا يلْوونَ أَلِْسنتهم بِالْكتابِ لتحسبوه من الْكتابِ وما هو من الْكتابِ ويقُولُونَ 

فَمن أولَ نصوص الكتابِ والسنة } اللَّه وما هو من عند اللَّه ويقُولُونَ علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ 
قَبيلِ الذين نا مضفَهو أي واهضى هقْتوبِم هواتهبِ شسعلى ح  

)١/٣٠٧(  

  

هتلْوونَ ألِْسنتابِيبِالك م . ساآلراِء اليت لَي نم ةريعب الشن كُتم كَثري اليوم هلَيلَ عمتما اش لَمعت تأَنو
ةريعلِ الشالئد نتند مسلَها م .مولِ احلَقلِ وخالباط لَةوص نم تكىفإىل اهللا املُش.  

)١/٣٠٨(  

  



  الكفر باليوم اآلخر

)١/٣٠٩(  

  

الكُفر باليومِ اآلخرِ، والتكذيب بلقاِء اهللا، وبعث األرواحِ، وبِبعضِ ما ذَكَرته ): اخلامسة واألربعون(
قُلْ هلْ ننبئُكُم { ، ]١٠٥-١٠٣: الكَهف[قال تعاىل يف سورة . الرسلُ من صفات اجلَنة والنارِ

أُولَئك }{ لَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعا ا}{ بِالْأَخسرِين أَعمالًا 
 هقَائلو هِمبر اتوا بِآيكَفَر ينا. اآلية} الَّذلَيها قَريبع الكَالم روقد م . عاىل يف سورةقَالَ تلِ[وحالن :

٣٩-٣٨[ ، }و أَكْثَر نلَكا وقح هلَيا عدعلَى وب وتمي نم ثُ اللَّهعبلَا ي انِهِممأَي دهج وا بِاللَّهمأَقْس
إِلَى غَريِ . } بِني ليبين لَهم الَّذي يختلفُونَ فيه وليعلَم الَّذين كَفَروا أَنهم كَانوا كَاذ}{ الناسِ لَا يعلَمونَ 

كُلِّه كيف ذَل ةصوصِ الوارِدالن نم كذَل . صيبنو ، رظٌّ وافح يلاجلاه قادتهذا االع نرِنا مصقومِ عول
انِهِميي طُغف مهذَريو لَه يادفَلَا ه لِ اللَّهلضي نل، ومكام  

)١/٣١٠(  

  

سونَ ، نهمعيللهِداية يقفوعاىل التت ألُه.  

)١/٣١١(  

  

  التكذيب بآية
  }مالك يومِ الدينِ { 
وهو اليوم الذي يدين اهللا تعاىل العباد } مالك يومِ الدينِ { : التكذيب بِقَوله تعاىل): السادسة واألربعون(

والتكذيب بِهذا اليومِ متفَرع . ات ويعاقبهم على املَعاصي والسيئاتفيه بِأعمالهم، فَيثيبهم علَى اخلَير
  .على إنكارِ البعث واحلسابِ واجلَنة والنارِ

)١/٣١٢(  

  



  التكذيب بآية
لَا بيع { ] ٢٥٤: بقرةال[التكذيب بِقَوله تعاىل ): السابعة واألربعون(} لَا بيع فيه ولَا خلَّةٌ ولَا شفَاعةٌ { 

يا أَيها الَّذين آمنوا أَنفقُوا مما رزقْناكُم من قَبلِ أَنْ يأْتي { : من قَوله سبحانه} فيه ولَا خلَّةٌ ولَا شفَاعةٌ 
املَودة والصداقَةُ، ومعىن ولَا : واخلُلَّةُ. } لمونَ يوم لَا بيع فيه ولَا خلَّةٌ ولَا شفَاعةٌ والْكَافرونَ هم الظَّا

. وأراد بِذَلك يوم القيامة. شفَاعةٌ أي ال أحد يشفَع ألحد إال من بعد أنْ يأْذَنَ الرحمن لمن يشاُء ويرضى
ربِما ذُك هفن وصم اِإلشارةُ إىل أنه ال قدرةَ أل: واملُراد نم هبِوج بِه تفَعحصيلِ ما ينعلى ت فيه دح

الوجوه، ألنَّ من يف ذمته حق مثَال إما أنْ يأخذَ بالبيع ما يؤديه بِه، وإما أنْ يعينه أصدقاؤه، وإما أنْ 
  .باللّه عز وجليلتجئ إىل من يشفع لَه في حطِّه ، والكُلُّ منتف، وال مستعان إال 

)١/٣١٣(  

  

  اخلطأ يف معىن الشفاعة
ولَا يملك الَّذين يدعونَ من { ] ٨٦: الزخرف[التكذيب بِقوله تعاىل يف سورة ): الثامنة واألربعون(

أي وال ميلك } ملك الَّذين يدعونَ ولَا ي{ : قَولُه. } دونِه الشفَاعةَ إِلَّا من شهِد بِالْحق وهم يعلَمونَ 
إِلَّا من شهِد { آلهتهم الذين يدعونهم من دونه الشفاعةَ، كَما زعموا أنهم شفعاؤهم عند اهللا عز وجل 

 قبِالْح {وحيدالَّذي هو الت.  
وأنت ترى الناس اليوم . املالئكَةُ وعيسى وعزير وأضرابهم: واملُراد بِهم. يعلَمونه: أي} وهم يعلَمونَ { 

تعاىل اهللا . عاكفني على أصنامٍ هلُم يدعونهم من دون اهللا، وعذْرهم عند توبيخهِم أنَّ هؤالِء شفَعاؤهم
  .عما يشرِكون

)١/٣١٤(  

  

  قتل أولياء اهللا

)١/٣١٥(  

  

قَتل أولياِء اهللا، وقَتلُ الذين يأمرونَ بِالقسط من الناسِ، قالَ تعاىل يف سورة ): عة واألربعونالتاس(
]ةونَ { ] ٦١: البقَركْفُروا يكَان مهبِأَن كذَل اللَّه نبٍ مضاُءوا بِغبةُ وكَنسالْمالذِّلَّةُ و هِملَيع ترِبضو

: آل عمرانَ[وقالَ يف سورة } ه ويقْتلُونَ النبِيني بِغيرِ الْحق ذَلك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ بِآيات اللَّ



١٨٣ [ } نيقادص متإِنْ كُن موهملْتقَت مفَل مي قُلْتبِالَّذو اتنيي بِالْبلقَب نلٌ مسر اَءكُمج إىل } قُلْ قَد
َآيات أخر يف هذا املَعىن صرحت بِما القاه األنبِياُء والرسلُ عليهم السالم وأتباعهم املُخلصونَ ودعاةُ 

 ي) ١(احلَقواصالن هنم ضيبي وتياصالص لَه دا تنهمم الطُغاة لَةن أعداِء اهللا واجلَهم دوههؤالِء. وبِما كاب 
أكابِر األمة املُحمدية وعلَماؤها األعالم، قد صادفوا عند دعوتهم إىل احلَق واحملافظَة علَيه ما يسود منه 

دادامل ممنه لم شيبطاسِ، وتراهللا عليهِم-واألنبياُء. وجه الق م- صلواتهوأتباع   
_________  

 القى من أبناء زمانه كبريهم وصغريهم ملا دعاهم إىل اهللا تعاىل والتوحيد من ذلك أن الشيخ املصنف) ١(
الذي جاءت به الرسل ما تنهد له الصياصي وتشيب له النواصي كما ال خيفى على من طالع سريته 

  .الطاهرة، تغمده اهللا برمحته ورضوانه

)١/٣١٦(  

  

: هود[عاقبةُ لَهم، كما قالَ تعاىل لَما قَص قصةَ نوح  فال- وإنْ كانوا يبتلونَ يف أولِ األمر-املُؤمنونَ
تلْك من أَنباِء الْغيبِ نوحيها إِلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت ولَا قَومك من قَبلِ هذَا فَاصبِر إِنَّ { ]: ٤٩

 نيقتلْمةَ لباقفَقِ على . } الْعاملت ويف احلَديث هتحصلى اهللا عليه وسلم رسوال إىل « ص بِيملا أرسلَ الن
كيف احلرب : "ملك الرومِ، فَطَلَب من يخبِره بسريته، وكانَ املُشرِكونَ أعداَءه، مل يكونوا آمنوا بِه فقالَ

كذلك : فقال.  علينا املَرةَ، وندال عليه األخرىاحلَرب بيننا وبينه سجالٌ ، يدالُ: بينكُم وبينهم قالوا
فإنه كان يوم بدرٍ نصر اهللا املُؤمنني، ثُم يوم أُحد ابتلي املُؤمنونَ، مث . » الرسلُ تبتلى، وتكونُ هلا العاقبةُ 

المعاىل اِإلساهللا ت رى أظْهتها، حدعب رِ الكُفَّارصنيلَ. مل ياهللا : فإنْ ق ربلَ، كما أخن قد قُتففي األنبياِء م
ؤتيهن يويف أهل الفُجورِ م ،بِغريِ احلَق نيبِيلونَ النقْتين إسرائيلَ يأنَّ ب ابقَةتعاىل يف اآليات الس  

)١/٣١٧(  

  

خلَّط بكما س ننييدعلى املُت لِّطُهسيلْطانا ولكًا وسلَّطَ كفَّار اهللا مين إسرائيلَ، وكما سلى بع رصن ت
أما من قُتلَ من األنبياِء فهم كمن يقْتلُ من املُؤمنني :  على املُسلمني قيلَ- أحيانا-املُشرِكني وأهلِ الكتابِ

 قَاتلَ معه رِبيونَ كَثري فَما وكَأَين من نبِي{ ]: ١٤٨-١٤٦: آل عمران[قالَ تعاىل . يف اجلهاد شهيدا
 ابِرِينالص بحي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمو بِيلِ اللَّهي سف مهابا أَصموا لنهإِلَّا }{ و ملَها كَانَ قَومو

فَآتاهم }{ مرِنا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَومِ الْكَافرِين أَنْ قَالُوا ربنا اغْفر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا في أَ
 ِسنِنيحالْم بحي اللَّهو ةرابِ الْآخثَو نسحا وينالد ابثَو هيدا . } اللَّهش ننياملُؤم نلَ مقُت نأنَّ م ومعلوم



ولَا { ]: ١٦٩: آل عمران[ من حالِ من يموت حتف أنفه قالَ تعاىل يف القتالِ، كان حالُه أكملَ
دناٌء عيلْ أَحا باتوأَم بِيلِ اللَّهي سلُوا فقُت ينالَّذ نبسحت  

)١/٣١٨(  

  

: ، أي} ا إِحدى الْحسنيينِ قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلَّ{ ]: ٥٢: التوبة[وهلذا قال تعاىل . } ربهِم يرزقُونَ 
  .إما النصر والظفر، وإما الشهادة واجلنة 

)١/٣١٩(  

  

ثُم إنَّ الدين الذي قاتلَ عليه الشهداء ينتصر ويظْهر، فَيكون لطائفته السعادةُ يف الدنيا واآلخرة، من قُتلَ 
 منصورا سعيدا، وهذا غايةُ ما يكونُ من النصرِ، إذْ كان املوت منهم كان شهيدا، ومن عاش منهم كانَ

ال بد منه، فاملوت على الوجه الذي تحصلُ به سعادةُ الدنيا واآلخرة أكملُ، بِخالف من يهلك هو 
رةنيا وال يف اآلخال هو وال هم مبطلوبِهِم، ال يف الد ه، فال يفوزداُء. وطائفتهلوا والشنني قاتاملؤم نم 

باختيارِهم، وفَعلوا األسباب اليت بِها قُتلوا، كاألمرِ باملعروف والنهيِ عنِ املُنكَرِ، فَهم اختاروا هذا 
بأنَّ هلُم الس منيداَء، عالهصريونَ شدوا به ما يهم قَصا أنةَ، وإمهاددوا الشهم قَصا أنإم ،تعادةَ يف املَو

اآلخرة ويف الدنيا بِانتصارِ طائفَتهِم وبِبقاِء لسان الصدقِ هلم ثَناًء ودعاًء، بِخالف من هلَك من الكُفَّارِ، 
 فإنهم هلَكوا بِغريِ اختيارِهم، هالكا ال يرجونَ معه سعادةَ اآلخرِة، ومل يحصلْ لَهم وال لطائفَتهم شيٌء من

  سعادة الدنيا، بلْ أُتبعوا في هذه الدنيا لَعنةً

)١/٣٢٠(  

  

 قيلَ فيهمو ، نيوحقْبالْم نم مه ةاميالْق موي٢٩-٢٥: الدخان[و :[ } ونيعو اتنج نكُوا مرت كَم }{
فَما بكَت علَيهِم }{ كَذَلك وأَورثْناها قَوما آخرِين }{ هِني ونعمة كَانوا فيها فَاك}{ وزروعٍ ومقَامٍ كَرِميٍ 

 ظَرِيننوا ما كَانمو ضالْأَراُء ومالس { . ، ونَ كثرييرِب هعلَ من األنبياء قُته أنَّ كثريا مبحانس ربوقد أخ
فوا وال : أيعهم ما ضكثريةٌ ، وأن سببا أُلوف ذُنوبِهم اليت كانت نفَروا مغتبلِ اس ،كذَلتكانوا لاس

لظُهورِ العدو، وأنَّ اهللا تعاىل آتاهم ثَواب الدنيا وحسن ثَوابِ اآلخرة، فإذا كان هذا قَتلَ املُؤمنني، فَما 
الد عادةن سهم مبِياِء؟ ففيه هلم وألتباعبِقتلِ األن ن أعظمِ الفَالحِالظَّنما هو م ةرنيا واآلخ . وظُهور

ننييانا-الكُفَّارِ على املُؤمروا على الكُفَّارِ، - أحصتفإنْ تابوا ان ، دأُح ومكي ،منيهو بِسببِ ذُنوبِ املسل 



وهذَا من آيات . لكفَّارِوكانت العاقبةُ هلم، كما قد جرى مثْلُ هذَا للمسلمني يف عامة مالحمهم مع ا
ةوبالن  

)١/٣٢١(  

  

 مهراهللا، وأظْه مهرصن ،صاياهوو ههودصلى اهللا عليه وسلم إذا قاموا بع ،بِيها، فإنَّ النلالئها ودالموأع
  .على املُخالفني لَه، فإذا ضيعوا عهوده ظَهر أُولئك عليهم

)١/٣٢٢(  

  

دارزاحم ذلك، فمبٍ يبن غري سما مدجودا وعبِي صلى اهللا عليه وسلم والن ةعتابم عصرِ والظهورِ مالن 
ودوران احلُكْمِ مع الوصف وجودا وعدما من غري مزاحمة وصف آخر يوجِب العلْم بأنَّ املَدار علَّة 

فهذا االستقراُء والتتبع يبني أنَّ نصر اهللا . النقوض الواردةَيزيلُ ": من غري وصف آخر: "للدائرِ، وقولُنا
وإظهاره هو بسببِ اتباعِ النبِي، وأنه سبحانه يريد إعالَء كَلمته ونصره ونصر أتباعه على من خالَفَه، 

ذا يوجب العلْم بنبوته، وأنَّ من اتبعه كانَ سعيدا، وأنْ يجعلَ هلم السعادةَ ولمن خالَفَهم الشقاَء، وه
ومن هذا ظُهور بخت نصر على بين إسرائيلَ، فإنه من دالئلِ نبوة موسى؛ إذ . ومن خالَفه كانَ شقيا

 إذْ كانوا -واكان ظهور خبت نصر إمنا كان ملا غريوا عهود موسى، وتركوا اتباعه، فعوقبوا بِذَلك، وكان
قَالَ تعاىل .  منصورين مؤيدين، كما كانوا يف زمنِ داود وسلَيمانَ وغريِمها-متبِعني لعهود موسى 

  وقَضينا إِلَى بنِي إسرائيلَ في الْكتابِ لَتفِْسدنَّ في الْأَرضِ{ ]: ٨-٤: اِإلسراء[

)١/٣٢٣(  

  

فَإِذَا جاَء وعد أُولَاهما بعثْنا علَيكُم عبادا لَنا أُولي بأْسٍ شديد فَجاسوا }{ ن علُوا كَبِريا مرتينِ ولَتعلُ
ني وجعلْناكُم ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَ علَيهِم وأَمددناكُم بِأَموالٍ وبنِ}{ خلَالَ الديارِ وكَانَ وعدا مفْعولًا 

إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لأَنفُِسكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها فَإِذَا جاَء وعد الْآخرة ليسوُءوا وجوهكُم }{ أَكْثَر نفريا 
عسى ربكُم أَنْ يرحمكُم وإِنْ عدتم }{ تتبِريا وليدخلُوا الْمسجِد كَما دخلُوه أَولَ مرة وليتبروا ما علَوا 

فَكانَ ظُهور بين إسرائيلَ على عدوهم تارةً، وظُهور عدوهم علَيهم تارةً من دالئلِ نبوة موسى . } عدنا 
سلم على عدوهم تارةً، وظُهور صلى اهللا عليه وسلم وآياته، وكذلك ظُهور أُمة حممد صلى اهللا عليه و



وكانَ نصر اهللا . عدوهم عليهم تارةً، هو من دالئلِ رِسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم وأَعالمِ نبوته
  لموسى وقومه على عدوهم يف حياته وبعد موته، كما جرى

)١/٣٢٤(  

  

وة موسى، وكذلك انتصار املؤمنني مع محمد صلى اهللا عليه وسلم يف لَهم من يوشع وغريِه من دالئلِ نب
وهذا خبالف الكُفَّارِ الذين ينتصرونَ على أهل . حياته وبعد مماته مع خلفائه من أعالمِ نبوته ودالئلها

لونَ أتباع األنبياِء على ديِنِ، وال يطلُبونَ الكتابِ أحيانا، فإنَّ أولئك ال يكونُ مطاعهم إىل نيب ، وال يقات
من أولئك أنْ يتبِعوهم على دينهم، بلْ قَد يصرحونَ بأنا نصرنا علَيكم بِذُنوبِكم، وأنْ لَو اتبعتم دينكم مل 

  .ننصر عليكم

)١/٣٢٥(  

  

مالظَّال كهللِ اهللا يةَ هلم، ببضا فال عاقوأي هلبِقَت طلبا، وال قَتيلُهم يمجيع منيالظَّال كيهل مِ، ثُمبالظَّال 
دوا بعد املَوتعسيلَ لتارونَ القَتخوال ي ،املوت عادةً بعدصارِ . سانت نيب قالفَر ظْهرا يمفهذا وأمثالُه م

 املُؤمنني، أو ظُهورِ بعضهِم على بعض، ويبين أنَّ ظُهور األنبياِء وأتباعهم، وبين ظُهورِ بعض الكفَّارِ على
اليهود والنصارى، هو من جنسِ ظُهورِهم على : حممد صلى اهللا عليه وسلم وأُمته على أهلِ الكتابِ

املُشرِكني :ه، لَيس هو كَظُهورِ بودالئلِ رِسالَت تهن أعالمِ نبووذلك م ،األوثان ةدبعلى بين ع رصن تخ
منيلإسرائيلَ وظُهورِ الكُفَّارِ على املُس . ةوبلنعي لاملُد أنَّ الكذَّاب نيموسى، وب بِه ربا أخموهذه اآلية م
ه سلِّطوا علَينا بذُنوبِنا مع محمد وأُمت: فإنَّ من أهلِ الكتابِ من يقولُ. ال يتم أمره، وإمنا يتم أمر الصادقِ

ن املُلوكه موغري رصن تخلِّطَ بكَما س ،هلَيع نحيننا الذي ند ةحص . تخفإنَّ ب ، دياس فاسوهذا ق
  نصر لَم يدع

)١/٣٢٦(  

  

 عن شريعة موسى إىل شريعته، فلم يكن نبوة، وال قاتلَ على دينٍ ، وال طَلَب من بين إسرائيلَ أنْ ينتقلوا
يف ظُهورِه إمتام لما ادعاه من النبوة ودعا إلَيه من الدينِ، بل كانَ بِمنزِلَة املُحارِبني قُطَّاعِ الطَّريقِ إذا 

عوعا إليه، وينا، ودةً ودعى نبونِ ادم الفلِ، بِخروا على القَوافظَه ،رةنيا واآلخالد ةأهلَه بِسعاد د
 لَ لَهعجه، وتملى كَله، وأعيند مأتو ،هروأظْه ،ه اللّهرصن ثُم ،ةرنيا واآلخالد قاوةبِش فيهخالم دعووت



فيهخالأذَلَّ مبةَ، وبِ. العاق رِناملقْت رقِ العاداتن جِنسِ خلَيهافإنَ هذا مه دليلٌ عفإن ،ةوبعوى الند . وقَد
تغرق يف البحرِ أُمم كثرية، فال يكونُ ذَلك دليال على نبوة نبِي ، بِخالف غَرقِ فرعونَ وقَومه، فإنه كانَ 

 من أنَّ الكذَّاب ال يتم أمره، -ةُ والسالم علَيه الصال-وهذا موافق لما أخبر به موسى . آيةً بينةً ملوسى 
نيبرِ أنْ ين غيم بِهالكَذَّابِ على كَذ أْييدت بِه ليقكيم لَا يبأنَّ اهللا ح كوذَل  

)١/٣٢٧(  

  

هبكَذ.  

)١/٣٢٨(  

  

دعواه األلوهيةَ بعض اخلَوارِقِ، كان معه ما يدلُّ فتنةُ الدجالِ الكَذَّابِ، لَما اقْترنَ بِ: ولهذا أعظَم الفتنِ
 ن وجوهم بِهنها: على كَذم : ،كافر هينيع نيب كتوبم ،روليس بأع واللّه ،روةَ، وهو أعياأللوه واهعد

تح دأَح راهعاىل ال يت نٍ قارئ وغري قارئ ، واللّهؤمؤه كلُّ مقْروقد ذكر النيب صلى اهللا عليه ي ،ميوت ى
فَأما تأيِيد الكَذَّاب، ونصره، وإظهار دعوته دائما، . وسلم هذه العالمات الثالث يف األحاديث الصحيحة

 -ع على ذلكفهذا مل يقَع قَطُّ، فَمن يستدلُّ على ما يفْعلُه الرب سبحانه بالعادة والسنة، فهذا هو الواق
-٢٢: الفتح[وقد قَال تعاىل .  بِاحلكمة، فحكمته تناقض أنْ يفعلَ ذلك، إذ احلَكيم ال يفعلُ هذا-أيضا
ي قَد خلَت سنةَ اللَّه الَّت}{ ولَو قَاتلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُم لَا يجِدونَ وليا ولَا نصريا { ]: ٢٣

  .نصر املُؤمنني على الكافرين: فَأخبر أنَّ سنةَ اهللا اليت ال تبديلَ لَها. } من قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلًا 

)١/٣٢٩(  

  

بِاملَعاصي كانَ األمر بِحسبِه، كَما واِإلميانُ املُستلْزِم لذَلك يتضمن طاعةَ اهللا ورسوله، فإذا نقَص اِإلميانُ 
دأُح ى يومراىل . جع٤٣-٤٢: فاطر[وقَالَ ت :[ } نكُونلَي يرذن ماَءهج نلَئ انِهِممأَي دهج وا بِاللَّهمأَقْسو

استكْبارا في الْأَرضِ ومكْر السيئ ولَا }{ ورا أَهدى من إِحدى الْأُممِ فَلَما جاَءهم نذير ما زادهم إِلَّا نفُ
 اللَّه ةنسل جِدت لَنيلًا ودبت اللَّه ةنسل جِدت فَلَن نيلةَ الْأَونونَ إِلَّا سظُرنلْ يفَه هلئُ إِلَّا بِأَهيالس كْرالْم يقحي

ن الكفار ال ينظُرونَ إال سنةَ األولني، وال يوجد لسنة اهللا تبديلٌ ، ال تبدلُ بغريها، وال فَأخبر أ} تحوِيلًا 
 نيققُونَ هذا على األمم؟ وكذلك قال يف املنافحتسالَّذين ي ننيلكُفَّارِ على املُؤمل رصالن لُ، فكيفوحتت



لَئن لَم ينته { ]: ٦٢-٦٠: األحزاب[الظَّاهرِ ومن فيه شعبةُ نِفاقٍ وهم الكفَّار يف الباطن دونَ 
ضرم ي قُلُوبِهِمف ينالَّذقُونَ وافنالْم  

)١/٣٣٠(  

  

 أَينما ثُقفُوا أُخذُوا ملْعونِني}{ والْمرجِفُونَ في الْمدينة لَنغرِينك بِهِم ثُم لَا يجاوِرونك فيها إِلَّا قَليلًا 
والسنةُ هي العادةُ، . } سنةَ اللَّه في الَّذين خلَوا من قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلًا }{ وقُتلُوا تقْتيلًا 

ه على مباعةَ وأتبوعى النن ادم رصنا نصرا فهذه عادةُ اهللا املعلومةُ، فإذا نا باطرا وإما ظاهن خالَفَه، إم
مستقرا، فإنَّ ذَلك دليلٌ على أنه نيب صلى اهللا عليه وسلم، إذ كانت سنةُ اهللا وعادته نصر املؤمنني 

  .باألنبياء الصادقني على الكافرين واملنافقني، كما أنَّ سنته تأييدهم باآليات البينات، وهذه منها

)١/٣٣١(  

  

ومن { ]: ٩٣: األنعام[ومن ادعى النبوةَ وهو كاذب، فَهو من أكْفَرِ الكُفَّارِ وأظْلَمِ الظَّالمني، قال تعاىل 
زِلُ مأُنقَالَ س نمٌء ويش هإِلَي وحي لَمو إِلَي يقَالَ أُوح ا أَوبكَذ لَى اللَّهى عرنِ افْتمم أَظْلَم لَ اللَّهزا أَنثْلَ م

وقَالَ . } فَمن أَظْلَم ممن كَذَب علَى اللَّه وكَذَّب بِالصدقِ إِذْ جاَءه { ]: ٣٢: الزمر[وقَالَ تعاىل . } 
وقَالَ . } لَما جاَءه ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا أَو كَذَّب بِالْحق { ]: ٦٨: العنكبوت[تعاىل 
فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا ليضلَّ الناس بِغيرِ علْمٍ إِنَّ اللَّه لَا يهدي { ]: ١٤٤: األنعام[تعاىل 

 نيمالظَّال مه، وال} الْقَوبعاقه، ويبغضكانَ اهللا ميقته، وي ،ككانَ كَذَل نلْ هو كما قالَ ومب ،أمره دومي 
إنَّ اهللا يملي للظَّالم، فَإِذا أخذَه لَم « : النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح عن أيب هريرةَ قالَ

 هتفْلأ "يقَر ذَ{ ]: ١٠٢: هود[، ثُمإِذَا أَخ كبذُ رأَخ ككَذَلو  

)١/٣٣٢(  

  

 يهى والْقُر يددش يمأَل ذَهةٌ إِنَّ أَخمضا-، وقال» }ظَاله قَالَ- أييف احلديث الصحيحِ عن أيب موسى أن  :
مثلُ املُؤمنِ كَمثلِ اخلامة من الزرعِ، تفيؤها الرياح، تقيمها تارة « : قَالَ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 كَمثلَ شجرة األرزِ، ال تزالُ ثابِتةً على أصلها، حتى يكونَ انجِعافُها مرةً وتميلُها أخرى، ومثلُ املُنافقِ
فالكاذب الفاجِر وإنْ عظُمت دولته، فال بد من زوالها بالكُلِّية، وبقاِء ذَمه ولسان السوِء لَه . » واحدةً 

 سريعا، كَدولة األسود العنسي، ومسيلَمةَ الكذَّابِ، واحلارِث يف العالَمِ، وهو يظْهر سريعا، ويزولُ



وأما األنبياُء، فإنهم يبتلونَ كثريا ليمحصوا بالبالِء، فإنَّ اهللا تعاىل . الدمشقي، وبابِك اخلُرمي وحنوِهم
يه شأمر ظْهِروي ،تالهإذا اب دبلْعل كِّنمعاىل يرع، قال ت٢٩: الفتح[ئا فشيئا، كالز :[ } ولُ اللَّهسر دمحم

  والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضوانا

)١/٣٣٣(  

  

نم هِموهجي وف ماهيمس طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزي الْإِنف مثَلُهمو اةروي التف مثَلُهم كذَل ودجأَثَرِ الس  {
)هأي فراخ ( } هرفَآز {)اهأي قَو ( } دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعي هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس
ولهذا كان أوىل من يتبِعهم ضعفاُء . } ه الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجرا عظيما اللَّ

 مما وسنةُ اهللا يف أنبياِء اهللا وأوليائه الصادقني ويف أعداء اهللا واملُتنبئني الكذَّابني. الناسِ بِاعتبارِ هذه األمورِ
وقد ذُكر ابتالُء النبِي . يوجِب الفرق بني النوعني، وبين دالئلِ النبِي الصادقِ ودالئل املُتنيب الكذَّابِ

 ولَقَد كُذِّبت رسلٌ من قَبلك{ ]: ٣٤: األنعام[واملؤمنني ثُم كَونُ العاقبة هلم يف غريِ موضعٍ كقوله تعاىل 
 نيلسرإِ الْمبن نم اَءكج لَقَدو اللَّه اتمكَللَ لدبلَا ما ونرصن ماهى أَتتأُوذُوا حوا وا كُذِّبلَى موا عربفَص {

  أَم حِسبتم{ ]: ٢١٤: البقرة[وقال تعاىل . 

)١/٣٣٤(  

  

م كُمأْتا يلَمةَ ونلُوا الْجخدقُولَ أَنْ تى يتلْزِلُوا حزاُء ورالضاُء وأْسالْب مهتسم كُملقَب نا ملَوخ ينثَلُ الَّذ
 قَرِيب اللَّه رصأَلَا إِنَّ ن اللَّه رصى نتم هعوا منآم ينالَّذولُ وس١٠٩: يوسف[قال تعاىل . } الر- 

١١١ :[ }نا ملْنسا أَرموا وظُرنضِ فَيي الْأَروا فِسريي ى أَفَلَملِ الْقُرأَه نم هِمي إِلَيوحالًا نإِلَّا رِج كلقَب 
 الرسلُ حتى إِذَا استيئَس}{ كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم ولَدار الْآخرة خير للَّذين اتقَوا أَفَلَا تعقلُونَ 

 نيرِمجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درلَا ياُء وشن نم يجا فَننرصن ماَءهوا جبكُذ قَد مهوا أَنظَني }{ وكَانَ ف لَقَد
ذي بين يديه وتفْصيلَ كُلِّ شيٍء قَصصهِم عبرةٌ لأُولي الْأَلْبابِ ما كَانَ حديثًا يفْترى ولَكن تصديق الَّ

  .} وهدى ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ 

)١/٣٣٥(  

  

واملقصود أن إيذاَء القائمني باحلَق، والناصرين له من سننِ أهلِ اجلاهلية، وكَثري من أهلِ عصرِنا على 
  .ذلك، واللّه املُستعانُ



)١/٣٣٦(  

  

  ان باجلبت والطاغوتاإلمي

)١/٣٣٧(  

  

: النساء[قال تعاىل يف سورة . اِإلميانُ بِاجلبت والطَّاغوت، وتفْضيلُ املُشرِكني على املسلمني): اخلمسون(
 للَّذين كَفَروا أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيبا من الْكتابِ يؤمنونَ بِالْجِبت والطَّاغُوت ويقُولُونَ{ ]: ٥١

هذه اآلية نزلْت يف حيي بنِ أخطَب وكَعبِ بنِ األشرف يف جمعٍ . } هؤلَاِء أَهدى من الَّذين آمنوا سبِيلًا 
هللا عليه من يهود، وذلك أنهم خرجوا إىل مكَّةَ بعد وقْعة أُحد ؛ ليحالفوا قُريشا على رسول اهللا صلى ا

وسلم، وينقُضوا العهد الذي بينهم وبين رسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فَنزل كعب على أيب سفيانَ، 
أنتم أهلُ كتاب ، وحممد صلى اهللا عليه : فَأحسن مثواه، ونزلَت اليهود يف دورِ قريشٍ ، فقالَ أهلُ مكَّةَ

 ، فال يؤمن هذا أنْ يكونَ مكْرا منكُم، فإنْ أردت أن نخرج معك، فَاسجد لهذينِ وسلم صاحب كتابٍ
 قَال كعب لَ، ثُمبِهِما، فَفَع ننيِ وآممنكَّةَ: الصيا أهلَ م ! ا ثالثونَ، فنلْزِقننكم ثالثونَ ومجِيء ميل

البيت رب دفنعاه ،نا بالكعبةأكْباد  

)١/٣٣٨(  

  

إنك امرؤ تقْرأُ الكتاب : لَنجهدنَّ على قتالِ محمد ، ففَعلوا ذلك، فَلَما فَرغُوا قال أبو سفيانَ لكَعبٍ 
إىل احلَق بدى طَريقا وأقرنا أهفَأي ،علمون ال نيأُم وحنن ،لَمعوت : د؟ قال كعبحمم أم نحاعرِضوا : أن

نخن ننحر للْحجيجِ الكَوماَء، ونسقيهِم اللَّبن، ونقري الضيف، ونفُك : علي دينكم، فَقالَ أبو سفيانَ 
 قَطَعو ،آبائه يند قفار مِ، وحممدن أهلُ احلَرحنو ،بِه طوفننا، وبر بيت رمعون ،محلُ الرصون ،العانِي

حاحلديثُ، فقال كَعب الر دحمم ودين ،نا القدميودين ،لَ : مزد، فَأنمحم هليا عمبيال مأهدى س م واللّهتأن
يطْلَق : والطَّاغوت. اسم صنمٍ ، فاستعملَ يف كُلِّ معبود غَري اهللا: واجلبت يف األصلِ. اهللا يف ذلك اآليات
نلٍ معلى كُلِّ باطرِهأو غَي بِهما.  معبود ىن اِإلميانعوم : عم بادةما بِالعما آهلةٌ ، وإشراكُهبأ ديقصا التإم

  اهللا تعاىل، وإما طاعتهما وموافقَتهما على ما هما علَيه من الباطلِ، وإما القَدر املُشترك بني املَعنيينِ

)١/٣٣٩(  



  

ظعمِكالتثَال-يهما يف .  مركونشينِ، ولَينِ الباطهذي ةيقونَ بأُلوهدصم يأ لُ، أيى األوناملَع بادرواملُت
  .العبادة مع اِإلله احلَق، ويسجدونَ لَهما

)١/٣٤٠(  

  

  لبس احلق بالباطل
يا أَهلَ { ]: ٧١: آل عمرانَ[ قَالَ تعاىل يف سورة لبس احلَق بِالباطلِ، وكتمانه،): احلادية واخلمسون(

أنَّ املُراد : أحدها: ويف املُراد أقوال. } الْكتابِ لم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطلِ وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ 
أن املُراد اِإلميانُ : ثالثُها. ارهم اِإلسالم، وإبطانهم النفاقأنَّ املُراد إظه: ثانِيها. حتريفُهم التوراةَ واِإلجنيلَ

أنَّ املُراد ما يعلَمونه يف قُلوبِهِم من : ورابعها. بِموسى وعيسى، والكُفر بِمحمد صلى اهللا عليه وسلم
ن تكْذَيبِهه مظْهرونه صلى اهللا عليه وسلم، وما يرِسالت قيقةح.  

)١/٣٤١(  

  

  اإلقرار باحلق للتوصل إىل دفعه

)١/٣٤٢(  

  

آلِ [قَال تعاىل يف سورة . التعصب للْمذهبِ، واِإلقرار باحلَق للتوصلِ إىل دفْعه): الثانية واخلمسون(
 علَى الَّذين آمنوا وجه النهارِ وقَالَت طَائفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ آمنوا بِالَّذي أُنزِلَ{ ]: ٧٤-٧٢: عمرانَ

ولَا تؤمنوا إِلَّا لمن تبِع دينكُم قُلْ إِنَّ الْهدى هدى اللَّه أَنْ يؤتى أَحد }{ واكْفُروا آخره لَعلَّهم يرجِعونَ 
}{ إِنَّ الْفَضلَ بِيد اللَّه يؤتيه من يشاُء واللَّه واسع عليم مثْلَ ما أُوتيتم أَو يحاجوكُم عند ربكُم قُلْ 

تواطَأ اثنا عشر رجال من : قالَ احلسن والسدي . } يختص بِرحمته من يشاُء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ 
ادخلوا يف دينِ محمد أول النهارِ بالِّلسان دونَ : قال بعضهم لبعضٍ أحبارِ يهود خيبر وقُرى عرِينٍ ، و

إنا نظَرنا يف كُتبِنا، وشاورنا علَماَءنا، فَوجدنا محمدا ليس : االعتقاد، واكفُروا آخر النهارِ، وقولوا
  تم ذلك شك أصحابهبذاك، وظَهر لنا كَذبه، وبطالنُ دينه، فإذا فَعلْ

)١/٣٤٣(  



  

  .إنهم أهلُ كتابٍ ، وهم أعلَم بِه، فَيرجِعونَ عن دينهم إىل دينكم: يف دينهم، وقالوا

)١/٣٤٤(  

  

  اختاذ النبيني أربابا

)١/٣٤٥(  

  

ما كَانَ  { ]:٨٠ -٧٩: آل عمران[قَالَ تعاىل . تسميتهم اتباعِ اِإلسالمِ شركًا): الثالثة واخلمسون(
لبشرٍ أَنْ يؤتيه اللَّه الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ للناسِ كُونوا عبادا لي من دون اللَّه ولَكن كُونوا 

 يأْمركُم أَنْ تتخذُوا الْملَائكَةَ والنبِيني أَربابا ولَا}{ ربانِيني بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكتاب وبِما كُنتم تدرسونَ 
اجتمعت األحبار من اليهود « حني : أخرج ابن إسحاق بِسنده. } أَيأْمركُم بِالْكُفْرِ بعد إِذْ أَنتم مسلمونَ 

أتريد يا ]: قالوا[ صلى اهللا عليه وسلم، ودعاهم إىل اِإلسالمِ، والنصارى من أهلِ نجرانَ عند رسول اهللا
 قالُ لَهي رانِيصرانَ نجن أهلِ نلٌ مج؟ فقالَ رميرم يسى ابنصارى عالن دبعكَما ت كدبعأنْ ن حممد

ئيسولُ اهللا صلى: الرس؟ فَقَالَ ردما يا حمنم تريد ذاك اهللا عليه وسلمأو " : اهللا، أو رغَي دبععاذَ اهللا أنْ نم
  ،» نأمر بِعبادة غريِه، وما بِذَلك بعثني، وال بِذَلك أَمرين 

)١/٣٤٦(  

  

  .فَأنزلَ اهللا تعاىل هذه اآلية

)١/٣٤٧(  

  

  حتريف الكلم عن مواضعه

)١/٣٤٨(  

  



آل [قَالَ تعاىل يف سورة . م عن مواضعه، ولَي األلِْسنة بالكتابِحتْريف الكَل): الرابعة واخلمسون(
وإِنَّ منهم لَفَرِيقًا يلْوونَ أَلِْسنتهم بِالْكتابِ لتحسبوه من الْكتابِ وما هو من الْكتابِ { ]: ٧٨: عمران

روي أنَّ . }  هو من عند اللَّه ويقُولُونَ علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ ويقُولُونَ هو من عند اللَّه وما
اآلية نزلَت يف اليهود والنصارى جميعا، وذلك أنهم حرفوا التوراةَ واِإلنجيلَ، وألْحقوا بِكتابِ اهللا تعاىل 

هنم سما لَي .اسالن لَفتس يف واخع إىل أنه لَيمج ال؟ فَذَهب أم وراةيف الت بكْتلْ كان يه فيف أنَّ احملر 
التوراة سوى كالمِ اهللا تعاىل، وأنَّ تحريف اليهود مل يكُن إال تغيريا وقْت القراَءة، وتأويال باطال 

واحتجوا لذَلك مبا روي أنَّ . التوراة على تعدد نسخها فَالللنصوصِ، وأما أنهم يكْتبون ما يرومونَ يف 
ريفحلُّونَ بِالتضم يهنلَكو ، فرمنهما ح ريغعاىل مل يلَهما اهللا تزوراةَ واِإلجنيلَ كما أنالت  

)١/٣٤٩(  

  

إنَّ ذَلك من عند اهللا، وما هو من عند اهللا، : هِم، ويقولونَوالتأويلِ وكُتبٍ كانوا يكْتبونها من عند أنفُِس
وبأنَّ النبِي صلى اهللا عليه وسلم كانَ يقولُ لليهود إلزاما . فأما كُتب اهللا تعاىل فإنها محفوظَةٌ ال حتول

 يمتنِعونَ عن ذَلك، فَلَو كانت مغيرةً إىل ما يوافق ، وهم» ائتوا بِالتوراة فَاتلوها إنْ كنتم صادقني « : هلم
 طلَبِهعلى م عودي هول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألنسر كم ذَلا كانَ يقولُ لَهملْ وتنعوا، بما ام مهرامم

لك يف نفْسِ كتابِهم، واحتجوا على ذلك وذَهب آخرونَ إىل أنهم بدلوا، وكَتموا ذَ. الشريف باِإلبطالِ
وال يمنع من ذَلك تعدد النسخِ؛ الحتمالِ التواطُؤِ، أو فُعلَ ذَلك في البعضِ ) . ١(بكثريٍ من الظَّواهرِ 

ت؛ الح كذَل مسولِ لَهه قَولُ الرنم عنمال ي كضِ، وكَذَلعونَ البد هضفي بغرعضِ ما يبِبقاِء ب لْمهمالِ ع
يريِهم عن تغعاىل إياهاهللا ت فرصأو ل ،هاللَتد ههِم بوجهلجا ليريِ، إمغنِ التما عالكَالمِ يف . سال ماموت

  تفسريِ
_________  

وبا من بعده، فكيف ومنها أن السفر املنسوب إىل موسى نفسه مذكور فيه خرب وفاة موسى مكت) ١(
  .يوحى إليه أو يصدر عنه ما كتب بعده؟ حمب الدين اخلطيب

)١/٣٥٠(  

  

وكثري من األمة احملمدية . لشيخِ اِإلسالمِ) اجلَواب الصحيح(اجلَد عند الكالم على هذه اآلية، وكذا يف 
]: ٤٦: النساِء[وقَالَ تعاىل يف سورة . اتباعِ شهواتهِمسلَكوا مسلَك الكتابِييني يف التحريف، والتأويلِ، و

من الَّذين هادوا يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه ويقُولُونَ سمعنا وعصينا واسمع غَير مسمعٍ وراعنا لَيا { 



أَن لَوينِ وي الدا فنطَعو هِمتبِأَلِْسن نلَكو مأَقْوو ما لَهريا لَكَانَ خنظُرانو عماسا ونأَطَعا ونعمقَالُوا س مه
  . مستوىف يف التفسريِ- أيضا-والكالم علَى هذه اآلية. } لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهم فَلَا يؤمنونَ إِلَّا قَليلًا 

)١/٣٥١(  

  

  اب غريبةتلقيب أهل اهلدى بألق

)١/٣٥٢(  

  

فَقَد كانَ أهلُ اجلاهلية يلَقِّبونَ من خرج . تلْقيب أهلِ اهلدى بالصابئة واحلَشوية): اخلامسة واخلمسون(
 ةدي عف دركما و ،كولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم بِذَلسون رمساىبء، كما كانوا يعن دينهِم بالص

ح البخاري ومسلم وغريمها تنفريا للناسِ عنِ اتباعِ غريِ سبيلهِم وهكذا تجِد كَثريا من أحاديثَ من صحي
والصابئةُ أمة قدميةٌ على . هذه األمة يطْلقونَ على من خالَفَهم في بِدعهِم وأهوائهِم أسماًء مكروهةً للناسِ

وأما احلَشويةُ، فَهم قَوم كانوا يقولونَ . لُ املَقاالت بِما ال مزيد علَيهمذاهب خمتلفَة ، قَد تكَلَّم علَيها أه
 موه ،مهضعكذا قَالَ برِ، وولِ السي أوائف ؛ كاحلُروفةنتابِ والسي الكف ىن لَهعما ال م رودوازِ وبِج

ردوا هؤالِء : " وجد قَولَهم ساقطا، وكانوا يجلسونَ يف حلْقَته أمامهالذين قالَ فيهم احلَسن البصرِي لَما
شا احلَلْقَةإىل ح"ها: ، أيجانِب . هِمباعن اتاس عمِ ؛ تنفريا للنذَا االسبِه مهمونري نيلَفيالس صوموخ

  واألخذ بِأقوالهم، حيثُ يقولونَ يف

)١/٣٥٣(  

  

شابِهاملُت : } إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمىن } وعما ال م رودقولونَ بِوال ي لَفةَ، فَالساحلُفْر مهتطَأت أسأخ قَدو
كَيف غَير االستواُء غَير مجهولٍ ، وال: "لَه ال يف الكتابِ وال يف السنة، بلْ يقولونَ يف االستواِء مثَال

كُفْر بِه مانٌ ، واجلُحودإي بِه قولٍ ، واِإلقْرارعةَ . ممييت اِإلسالمِ ابن خيألَة شيف هذه املَس أطالَ الكَالم قَدو
 تابِهي كف كذَل صلَخو ، بهكُت ني كَثريٍ مف)لِ اِإلميانأه وابج (ا آيات نيلِ بيف التفاض آنلقُر)١. (  

_________  
  .وقد أعاد طبعه ناشر هذا الكتاب يف املطبعة السلفية بعناية وتدقيق) ١(

)١/٣٥٤(  



  

ومن الناسِ من فَرق بين مذْهبِ السلف ومذْهبِ احلَشوِية، بأنَّ مذْهب احلَشوِية ورود ما يتعذَّر التوصلُ 
 ناهعواُءإىل متطْلَقًا، فاالسم ثال-املُرادم - رفعي نكُلُّ م هماعس درجبِم هلُ إِلَيوصتى ينعم لَه مهدنع 

 ليقي رى آخنعقْلِ، ومقْلِ والنليلُ العد ضيهقْتما ي الف؛ ألنه خ رادم رغَي هةَ، إال أنوياللُّغ ضوعاتاملَوبه- 
وكَيف يكونُ مذْهب السلَف هو مذْهب احلَشوِية، وقَد رأى احلَسن .  ال يعلَمه إال هو عز وجل-تعاىل

واملَقْصود ! البصري الَّذي هو من أكابِرِ السلَف سقوطَ قَولِ احلَشوِية، ولَم يرض أنْ يقْعد قائلُه تجاهه؟
أنَّ أهذا اللَّقَبِ اخلَبيثثل همب واحلَديث ةلَ السنموا أهة رعدتاملُب نلِ ملَ الباط . اللّه عبد دمحقال أبو م

إنَّ أصحاب البدعِ سموا أهلَ احلَديث بِاحلَشوِية، والنابِتة، ": "تأويلِ مختلف األحاديث "بن قُتيبةَ يف 
رجبواملُترببِها خ م الغثاَء، وهذه كُلُّها أنباز مل يأتوهمواجلربية ، وس ،ة  

)١/٣٥٥(  

  

 مهة أنرِيولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما أتى يف القَدسر نرِضوا فَال « عفإِنْ م ،ةاألم هذه جوسم
 مهنائزدوا جهشوإنْ ماتوا فَال ت ،معودوهويف. » تةضافنَ « :  الرومسي مانرِ الزي آخف مكونُ قَوي

صنفان من أُميت ال « : ويف املرجئة» الرافضة، يرفُضونَ اِإلسالم ويلْفُظونه، فاقتلوهم، فإم مشركون 
يمرقونَ من اِإلسالمِ « : ويف اخلوارج. » ية املُرجِئَةُ والقَدرِ: تنالُهم شفاعيت، لُعنوا على لسان سبعني نبِيا

 ةيمالر نم مهالس قرمارِ « ، و » كَما يلِ النأه البرسول اهللا صلى اهللا عليه . » ك نهذه أمساء م
لقوهلم " حشوِية"احلديث أنَّ الباطنِيةَ تسمي أهلَ ) ١" (الغنية"ويف . وسلم، وتلْك أسماٌء مصنوعةٌ انتهى

واستطالَ هؤالِء اخلائضونَ على معشرِ ) : "٢" (حجة اهللا البالغة"وفي كتابِ . باألخبارِ وتعلُّقهم بِاآلثار
ضح لَدي ، وقَد و) ٣(هم املُتسترونَ بِالبلْكَفَة : أهلِ احلديث، وسموهم مجسمةً، ومشبهةً، وقالوا

  وضوحا بينا أنَّ استطالَتهم هذه ليست بِشيٍء
_________  

  .للشيخ عبد القادر اجليالين) ١(
  .لشاه ويل اهللا الدهلوي) ٢(
  .»بال كيف«من كلمة ) ٣(

)١/٣٥٦(  

  



أئم نِهِمئونَ يف طَعرايةً، وخاطدهِم رِواية وقالتئونَ يف مطخهم مةَ اهلُدى انتهى، وأن.  
فَصل يف تلْقيبِهِمِ أهلَ السنة بِاحلَشوِية، وبيان من أوىل ": "كافيته الشافية"وقَد قَالَ العالَّمةُ ابن القَيمِ يف 

لَ السأه لقب بِه نلِ مكْرِ أوذنِ، ويالطَّائفت ناملَذمومِ يف هذا اللَّقَبِ م عِبِالوصفلِ البِدأه نم ةن:  
  بالوحي من أثَرٍ ومن قُرآن... ومن العجائبِ قَوهلُم لمنِ اقْتدى 
  د وفَضلَةً يف أمة اِإلنسان... حشوِية يعنونَ حشوا يف الوجو 
  رب العباد بداخلِ األكْوان... ويظُن جاهلُهم بِأنهم حشوا 

  ء الرب ذُو املَلَكوت والسلْطان...  قَولُهم فَوق العباد ويف السما إذْ
  رمحن محوِي بِظَرف مكان... للظَّرف وال " في"ظَن احلَمير بأنَّ 

 قَةبذَا من فر عمسملْ ي اللّهو ...ماناألز ننٍ مميف ز هقَالَت  
توا أههبفَما ال ت بِه لَ احلديث ...تانهذي البا لبهلم تذَا قَو  
  يف كَف خالقِ هذه األكْوان... إِنَّ السماوات العال : بلْ قَولُهم

)١/٣٥٧(  

  

 رى يف كَفت لَةدرقّا كَخح ...لْطانعاىل اهللا ذُو السها تممِسك  
  يا قَومنا ارتدعوا عنِ العدوان... لسما؟ أَترونه املَحصور بعد أم ا

  صرف بال جحد وال كتمان... كَم ذَا مشبهة وذا حشوِية 
 يوخكمش تمس نرونَ متد ...ماناألز نبِهذا االسم يف املاضي م  

 بد اللّهعمرو لع ذا ) ١(مسى بِه ...الشيطان طارِد ك ابن اخلَليفة  
بد اهللا فوعرِثوا لمروا كما ورِثتم ع ...توي اإلرثانى يسأن  

  وهو مناسب أحواله بِوِزان... تدرونَ من أَوىل بِهذَا االسمِ 
 نواألذْهانَ م شا األوراقح قَد نمقتضى القرآن... م فخالعٍ تبِد  
 ال أهلُ احلَديث ذَا هو احلشوِيةُ اِإل... هأئممانالمِ واِإليس  
  لَيست زبالَةُ هذه األذهان... وردوا عذَاب مناهل السننِ اليت 

  أوساخ واألقذارِ واألنتان... مجرى كُلِّ ذي ال ) ٢(ووردتم القَلُّوطَ 
  أثر الشرائع خيبةَ الكَسالن... وكسلْتم أنْ تصعدوا للورد من 

  
_________  

املنتقى من منهاج (انظر . هو ابن عبيد رأس املعتزلة، وعبد اهللا هو ابن أمري املؤمنني عمرعمرو ) ١(



  .٦٣طبع السلفية ص ) االعتدال
  .جمرى ماء يف دمشق؛ تنحدر إليه مياه املطابخ واحلمامات واملراحيض: القلوط وتسمية العامة قليط) ٢(

)١/٣٥٨(  

  

ق وخصوم السنة وأضداد الكتابِ والسنة يلقِّبونَ سلَف األمة وحاصلُ هذه األبيات أنَّ أعداَء احلَ
فاخلَواص منهم يقْصدونَ ذَا االسمِ أن املَسمى بِه حشو يف " احلَشوِية"املُتمسكني بِالكتابِ والسنة بلَقَبِ 
أ بِهم، وال يقام لَهم وزنٌ ؛ إذ لَم يتبِعوا آراَءهم الكاسدةَ، وأفكارهم الوجود وفَضلَةٌ يف الناسِ، ال يعب

وأما العوام منهم فَيظُنونَ أنَّ تسميةَ السلف بِاحلَشوِية لقَوهلم بِالفَوقية، وكَون اِإلله يف السماِء، . الفاسدةَ
 أن اهللا تعاىل حشو هذَا الوجود، وأنه داخلَ الكون تعاىل اهللا عما يقولُ - وحاشاهم-دوابِمعىن أنهم اعتقَ

وأعداُء . على أنَّ هذا القولَ لَم يقُلْ بِه أَحد. وهذا بهتانٌ عظيم على أهلِ احلَديث. الظَّالمونَ علُوا كَبِريا
ى هذا املَسلَك اجلاهلي، فَتراهم يرمونَ كُلَّ من تمسك بِالكتابِ والسنة بِكُلِّ احلَق يف عصرِنا هذَا علَ

  .لَقَبٍ مذْمومٍ بين املُسلمنيِ، واللّه املُستعانُ علَى ما تصفونَ

)١/٣٥٩(  

  

  التكذيب باحلق
وشواهد هذه املَسألة من الكتابِ . ذيب بِاحلَقافْتراء الكَذبِ على اهللا، والتك): السادسة واخلمسون(

 ،هو احلَق هلَيع معونَ أنَّ ما هدصارى، يوالن ين املُبنيِ، كاليهودلدل فنياملُخال أَبوهذا د ، كثري ةنوالس
ليس بِح املُبني ينوأَنَّ الد ،به كسمم بِالتهروأنَّ اهللا أَم ككُلُّ ذَل ،م بِتكْذيبِههرعاىل أموأنَّ اهللا ت ، ق

التباعِ أَسالفهِم، ال ينظُرونَ إىل الدليلِ، وهكذا أهلُ البدع والضالالت يعتقدونَ بدعهم احلَق، وأنَّ اهللا 
  .هأمرهم بِها، وأنَّ ما علَيه أهلُ احلَق مفْترى، ال يصدقونَ بِ

  
  ولَيلى ال تقر لَهم بِذاكا... وكُلٌّ يدعي وصال للَيلى 

)١/٣٦٠(  

  

  االفتراء على املؤمنني



)١/٣٦١(  

  

قَالُوا { ]: ٧٨: يونس[قَالَ تعاىل يف سورة . رمي املُؤمنني بِطَلَبِ العلو يف األرض): السابعة واخلمسون(
ما عنتلْفتا لنأَجِئْت نِنيمؤا بِملَكُم نحا نمضِ وي الْأَراُء فرِيبا الْككُونَ لَكُمتا واَءنآب هلَيا عندجهذا . } ا و

 هبكالم لُّقعت بِكالمٍ لَه قَطَعوا عن اِإلتيانفان ،راحلَج مهأنَّ موسى عليه السالم أَلْقَم يانلب سوقم الكالم
الم فَضال عن اجلَوابِ الصحيح، واضطُروا إىل التشبث بِذَيلِ التقليد الذي هو دأَب كُلِّ عاجِزٍ عليه الس

على أنه استئْناف وقَع جوابا عما قَبلَه من كالمه عليه السالم على . حمجوج، وديدنُ كلِّ معاجل لَجوجٍ 
يلَ: طَريقَةيلَفَ: قال موسى، كأنه قم ما قال؟ فققَالَ لَه نيموسى عليه السالم حقالوا : ماذا قالوا ل

ةعن املُحاج ضِ { : عاجِزِيني الْأَراُء فرِيبا الْككُونَ لَكُمتا واَءنآب هلَيا عندجا وما عنتلْفتا لنأَجِئْت {أي ، :
نِ. املُلكعو ،دجماه نع وين أمرِكَما رم طلَبما ي ه أكربرِياَء، ألنبك املُلْك يمه ساجِ أنجالز   

)١/٣٦٢(  

  

فَكُلُّ من دعا إىل احلَق رماه من كان على املَسلَك اجلاهلي أنَّ قَصده من الدعوة طَلَب الرئاسة . الدنيا
  . دعا إليه، وما قَام علَيه من البراهنيِواجلاه، من غَريِ أنْ ينظُروا إىل ما

)١/٣٦٣(  

  

  رمي املؤمنني بالفساد يف األرض
شاهد هذه املَسأَلة آيات كَثيرة، حاصلُها أنَّ . رمي املؤمنني بالفساد يف األرضِ): الثامنة واخلمسون(

، ١١: اآلية" البقَرة"انظُر إىل قَوهلم يف أَوائلِ سورة . املخالفني لَهم من املؤمنني مفِْسدونَ في األرضِ
أَلَا إِنهم هم الْمفِْسدونَ ولَكن لَا يشعرونَ { : كَيف ادعوا أنهم هم مصلحونَ ، وقد رد اهللا عليهم بقوله

 استحلُّوا غَيهم وتمكَّنت بِدعهم من وهكَذا من هو على شاكلَة أولَئك، من الذين. ١٢: البقرة} 
قُلوبِهِم:  

  
  يجِد مرا بِه املاَء الزالال... ومن يك ذا فَمٍ مر مريضٍ 

  
  .نسأله تعاىل أَنْ يثبت قُلوبنا على دينه القَوميِ، وأقدامنا على الصراط املُستقيم 



)١/٣٦٤(  

  

  يل الدينرمي املؤمنني بتبد
إِني أَخاف أَنْ { ]: ٢٦: غافر[قال تعاىل يف سورة . رمي املؤمنني بِتبديلِ الدين): التاسعة واخلمسون(

 ادضِ الْفَسي الْأَرف ظْهِرأَنْ ي أَو كُمينلَ ددبي { . ،احلق يناللِ هو الدالض نم هلَيع ماعتقدوا أنَّ ما ه
 نمو ،يالغ نم هلَيع ما همع مفَهروص ،دالكاس مهقادتنِ اعع مويلَهحأراد ت]أراد م من ] فَقَدإخراجه

  " .وهكذَا ديدنُ أَعداِء احلَق يف كُلِّ عصرٍ. الدينِ، وإفسادا يف األرضِ

)١/٣٦٥(  

  

  اام أهل احلق بالفساد يف األرض
كَوُم إذا غُلبوا بِاحلجة، فَزِعوا إىل السيف والشكْوى إىل املُلوك، ودعوى احتقارِ السلْطان، ): الستون(

نِهيد نع ةيعويلِ الرحتو . عاىل يف سورةي { ]: ١٢٧: األعراف[قال توا ففِْسديل همقَوى ووسم ذَرأَت
إىل شكْوى آلِ فرعونَ وقَومه إِلَيه، وتحريشهم إياه علَى مقاتلَة موسى عليه السالم فانظُر . } الْأَرضِ 

هلَيقارِ ما كانوا عتن احرِ اآلية ميف آخ را ذُكمييجِه، وهتو.  

)١/٣٦٦(  

  

  تناقض مذهبهِم لَما تركوا احلق

)١/٣٦٧(  

  

قَد علمنا ما { ]: ٥-٤: ق[قال تعاىل يف سورة .  مذهبهِم لَما تركوا احلقتناقض): احلادية والستون(
: فَقولُه. } بلْ كَذَّبوا بِالْحق لَما جاَءهم فَهم في أَمرٍ مرِيجٍ }{ تنقُص الْأَرض منهم وعندنا كتاب حفيظٌ 

 } قوا بِالْحلْ كَذَّبهم جاءوا بِما هو أفْظَع من } بلى أناللة عل للداألو اِإلضراب بعإخل، إضراب أُت
تعجبِهِم، وهو التكذيب باحلَق، الذي هو النبوةُ الثاَّبتة باملُعجِزات، يف أول وهلَة ، من غري تفَكُّرٍ وال 

رِب، وذَلك بسببِ نفْيِهِم النبوةَ عنِ البشرِ بالكُلية تارةً، وزعمهِم أنَّ مضطَ} فَهم في أَمرٍ مرِيجٍ { تدبرٍ، 
} لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍ { : الالَّئق بِها أهلُ اجلاه واملالِ كما ينبئ عنه قَولُهم



 مهِمعزصلى اهللا تارةً أُخرى، و ةٌ أخرى، حيثُ قالوا يف النيبها كهانةً أُخرى ، وأنمر رحةَ سوبأنَّ الن
  كاهن ، أو هو اختالف حالهم ما بين تعجبٍ من البعث واستبعاد: ساحر، ومرةً: عليه وسلم مرةً

)١/٣٦٨(  

  

وقال تعاىل يف سورة . هو شعر تارةً، وهو سحر أخرى:  القرآنلَه، وتكذيبٍ وتردد فيه، أو قولُهم يف
]١١-٧: الذَّاريات :[ } كبالْح اِء ذَاتمالسو }{ فلتخلٍ مي قَولَف كُمإِن }{ كأُف نم هنع فَكؤي }{

مجع حبيكَة، كَطَريقَة ، أو حباك، كَمثال : لْحبك ا. } الَّذين هم في غَمرة ساهونَ }{ قُتلَ الْخراصونَ 
ومثل، واملراد ا إما الطُرق احملسوسةُ اليت تسري فيها الكَواكب، أو املعقولةُ اليت تدرك بالبصرية، وهي ما 

اظرلَها النه إذا تأمكمتوح هلْموع رتهانعِ وقُدالص ةدحوقوله. يدلُّ على و : } فلتخلٍ مي قَولَف كُمإِن { :
إِنه جلَّ شأنه خلَق السماوات واألرض، : متخالف ، متناقضٍ يف أمرِ اهللا عز وجل، حيث تقولون: أي

إنه :  تارةًوتقولونَ بصحة عبادة األصنامِ معه سبحانه، ويف أمرِ الرسول صلى اهللا عليه وسلم فَتقولونَ
ال حشر وال : إنه ساحر، وال يكونُ الساحر إال عاقال، ويف أمرِ احلَشرِ، فَتقولونَ تارةً: مجنونٌ ، وأُخرى

  حياة بعد املَوت أصال، وتزعمونَ أُخرى أنَّ أصنامكم

)١/٣٦٩(  

  

{ : وقولُه.  املتخالفة فيما كُلفوا باإلميان به شفعاؤكم عند اهللا تعاىل يوم القيامة، إىل غري ذلك من األقوالِ
 كأُف نم هنع فَكؤي { :بِما كلِّفوا اِإلميانَ به: أي نِ اِإلميانع فرصي . } َوناصرلَ الْخقُت { :أي :

فلتأصحابِ القولِ املُخ نونَ { . الكذَّابونَ ماهس ةري غَمف مه ينمرةُ: } الَّذالغ : اجلَهلُ العظيم
: األنعام[وقال تعاىل يف أواخر سورة . الغفْلَةُ: يغمرهم ويشملهم مشولَ املاِء الغامرِ لما فيه، والسهو

١٥٩ :[ } مهرا أَممٍء إِنيي شف مهنم تا لَسعيوا شكَانو مهينقُوا دفَر ينا إِنَّ الَّذبِم مئُهبني ثُم إِلَى اللَّه
هذه اآلية استئناف لبيان أحوالِ أهلِ الكتابينِ إثْر بيان حال املشركني، بناًء على ما . } كَانوا يفْعلُونَ 

وه، فتمسك بددوا دينهم، وبعض: أي. أنَّ اآلية نزلَت يف اليهود والنصارى: روي عن ابنِ عباسٍ وقتادةَ 
تقَويه، : فرقا تشايع كُلُّ فرقَة إماما، وتتبعه، أي: ، أي} وكَانوا شيعا { . بِكُلِّ بعضٍ منه فرقةٌ منهم

هرأم ظْهرتأبو. و أخرج  

)١/٣٧٠(  

  



افْترقَت اليهود على إحدى « : سلمداود والترمذي عن أيب هريرةَ قال، قَالَ رسولُ اهللا صلى اهللا عليه و
 م يف اهلاويةقَةً، كُلُّهرف عنيبنِ وسنتيارى على ثالنص قَترإال واحدةً، وافْت ةقَةً، كُلّهم يف اهلاوِيرف عنيبوس

واستثناُء الواحدة . » ال واحدةً إال واحدةً، وستفْترِق أميت على ثَالث وسبعني فرقةً، كُلُّهم يف اهلاوِية إ
من فرقِ كُلٍّ من أهلِ الكتابينِ إِنما هو بالنظَرِ إىل العصرِ املاضي قَبلَ النسخِ، وأما بعده ؛ فالكُل يف 

عنهم، والبحث عن من السؤالِ : ، أي} لَست منهم في شيٍء { . اهلاوِية، وإِن اختلَفَت أسباب دخوهلم
هو : تعليلٌ للنفي املذكورِ، أي: } إِنما أَمرهم إِلَى اللَّه { . تفَرقهِم، أو من عقابِهم، أَو أَنت بريء منهم

: املُفَرقونَ: اسِ من قَالومن الن. أُوالهم وأُخراهم، ويدبره حسبما تقْتضيه احلكْمةُ: يتولَّى وحده أمرهم
  فقد أخرج احلَكيم الترمذي وابن جريرٍ والطَّبراينُّ وغريهم عن أيب هريرةَ عن: أهلُ البِدعِ من هذه األمة

)١/٣٧١(  

  

دعِ واألهواِء من هذه هم أهلُ البِ« : إخل} إِنَّ الَّذين فَرقُوا { : النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله سبحانه
 استئْنافا لبيان حال املُبتدعني، إثْر بيان حالِ املُشرِكني، إشارةً إىل أنهم - حينئذ -فَيكونُ الكالم» األمة 

 عيدهم بِبنليسوا م.  

)١/٣٧٢(  

  

نيتابِيك أو نييأنَّ أهلَ اجلاهلية سواء كانوا أُم فكانَ واملقصود ،روا يف االعتقادغايهم، وتقوا دينقد فَر 
 دبعكان ي ننهم ممها، وبادتفَةٌ يف علختم شرائع ملَهو ،دينونَ لَهي منم صاألصنامِ كُلُّ قَومٍ لَه ادبع

تابِيالك كنهم، وكذَلومنهم، وم ،الشمس دبعكانَ ي ننهم مكَبا، وميناكَوناشئ . ونَ على ما ب راقفاالفْت
 احلَق دحورى القُرآنَ يولذلك ت ،الففيها وال اخت ددعريعةُ احلَقَّةُ يف كُلِّ زمان ال تلِ، وإال فالشعن اجلَه

م من الظُّلُمات إِلَى النورِ اللَّه ولي الَّذين آمنوا يخرِجه{ ]: ٢٥٧: البقرة[قال تعاىل : ويعدد الباطلَ
 اتورِ إِلَى الظُّلُمالن نم مهونرِجخي الطَّاغُوت مهاؤيلوا أَوكَفَر ينالَّذالَّذي . } و ورالن دأفْر كَيف فانظُر

، واالختالف يف االعتقاد من خصال هو احلَق، وجمع الظلُمات اليت هي الباطلُ والزيغُ، فَتفْرِقَةُ اآلراِء
  اجلاهلية وما كان علَيه أهلُ الباطلِ، واالتفاق على العقيدة احلَقَّة هو من دأبِ أتباعِ الرسلِ

)١/٣٧٣(  

  

  .واملتمسكني بِما شرعه اهللا تعاىل



)١/٣٧٤(  

  

  همدعواهم العملَ بِالْحق الَّذي عند
وإِذَا { ]: ٩١: البقَرة[كَما قَالَ تعاىل يف سورة . دعواهم العملَ بِالْحق الَّذي عندهم): الثانية والستون(

قالْح وهو اَءهرا وونَ بِمكْفُريا ونلَيزِلَ عا أُنبِم نمؤقَالُوا ن لَ اللَّهزا أَنوا بِمنآم ميلَ لَهق مهعا ممقًا لدصم 
 نِنيمؤم متلُ إِنْ كُنقَب نم اَء اللَّهبِيلُونَ أَنقْتت منستمر على اإلميان بالتوراة وما يف حكمها : أي. } قُلْ فَل

وفيه إمياء إىل أنَّ  وهو الظَّاهر، -مما أنزل لتقرير حكمها، ومرادهم بِضمريِ املُتكَلّمِ إما أنبياُء بين إسرائيلَ
 وإما أنفُسهم، ومعىن اِإلنزال -عدم إميانِهم بالقرآن كان بغيا وحسدا على نزوله على من ليس منهم

تكليفُهم بِما يف املُنزلِ من األحكامِ، وذُموا على هذه املَقالة لما فيها من الشرعي بشأن القرآن، : عليهم
  .س اليهود مشهورةٌ ، ومتام الكَالمِ يف التفسريِودسائ

)١/٣٧٥(  

  

بادةيادةُ يف العالز  
  .الزيادةُ يف العبادة، كَفعلهِم يوم عاشوراء): الثالثة والستون(

)١/٣٧٦(  

  

  النقص من العبادة
ثُم أَفيضوا من حيثُ { ، ]١٩٩: بقرةال[قال تعاىل . النقْص منها، كَتركهِم الوقوف): الرابعة والستون(

 اسالن أَفَاض {فَةَ: ، أيلدزم نفَةَ، ال مرن عم . سإبطال ما كان عليه احلُم واملقصود ، عام واخلطاب
ريش ومن كانت قُ« : فَقَد أخرج البخاري ومسلم عن عائشةَ رضي اهللا عنها قالت. من الوقوف بِجمعٍ 

دانَ دينها يقفونَ بِاملُزدلفَة، وكانوا يسمونَ احلُمس، وكانت سائر العربِ يقفونَ بِعرفات ، فَلَما جاَء 
قَو كنها، فَذَلم فيضي ا، ثُم قفي صلى اهللا عليه وسلم أنْ يأيتَ عرفات ، ثُم هبِياهللا ن أمر ،اِإلسالم لُه

ثُم أفيضوا أيها احلُجاج من مكان أفاض : ومعناها» }ثُم أَفيضوا من حيثُ أَفَاض الناس { : سبحانه
  .جِنس الناسِ منه قَدميا وحديثا، وهو عرفَةُ، ال من مزدلفَةَ

)١/٣٧٧(  



  

  تعبدهم بترك الطيبات من الرزق
قال تعاىل . تعبدهم بِترك أكْلِ الطَّيبات من الرزقِ، وترك زِينة اهللا اليت أخرج لعباده): توناخلامسة والس(

 يف سورة]رافلَا { ]: ٣٢-٣١: األعوا وبراشكُلُوا وو جِدسكُلِّ م دنع كُمتذُوا زِينخ منِي آدا بي
قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات من الرزقِ قُلْ هي }{ ا يحب الْمسرِفني تسرِفُوا إِنه لَ

 -وسبب النزول.  } للَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا خالصةً يوم الْقيامة كَذَلك نفَصلُ الْآيات لقَومٍ يعلَمونَ
 أنه كانَ أُناس من األعرابِ يطوفونَ بِالبيت عراةً، حىت إنْ كانت املرأةُ -على ما روِي عن ابنِ عباس 

لَتطوف بالبيت وهي عريانةٌ ، فَتعلِّق على سفْلها سيورا مثل هذه السيورِ اليت تكونُ على وجه احلُمرِ من 
  :بابِ، وهي تقولالذُّ
  

  وما بدا منه فَال أُحله... اليوم يبدو بعضه أوكُله 

)١/٣٧٨(  

  

كانَ : "مما طاب لَكُم، قال الكَلْبِي } وكُلُوا واشربوا { . إخل} يا بنِي آدم { : فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
وتا، وال يأكُلونَ دسما يف أيامِ حجهِم، يعظِّمونَ بِذَلك حجهم، أهلُ اجلاهلية ال يأكلونَ من الطَّعامِ إال قُ

ومنه يظْهر وجه ذكْرِ األكْلِ ". نحن أَحق بِذَلك، فأنزلَ اهللا تعاىل اآلية! يا رسول اهللا : فقال املُسلمونَ
{ .  احلَالل، كَما هو املُناسب لسبب النزولِ أَو بالتعدي إىل احلَرامِبِتحرميِ} ولَا تسرِفُوا { والشربِ هنا 

 هادبعل جري أَخالَّت ةَ اللَّهزِين مرح نقُلْ م { لُ بِهمجتابِ وكُلِّ ما يالثي نم } ِقزالر نم اتبالطَّيو { ،
وقي: أي ،لَذَّاتتاملُس نلَبنها: لَممها وشحو اةمِ الشل واملشارِبِ، كَلَحاملآك نم لَّالتاملُح . } يقُلْ ه

 إنْ -هي لَهم بِاألصالَة لمزيد كَرامتهِم على اهللا تعاىل، والكَفَرةُ: ، أي} للَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا 
  ال يشارِكُهم فيها} خالصةً يوم الْقيامة {  فَبِالتبعِ، -شاركوهم فيها

)١/٣٧٩(  

  

مرهغَي.  

)١/٣٨٠(  

  



  تعبدهم باملكاء والتصدية

)١/٣٨١(  

  

وما كَانَ { ]: ٣٥" [األنفالِ"قال تعاىل يف سورة . تعبدهم بِاملُكاِء والتصدية): السادسة والستون(
تيالْب دنع مهلَاتونَ صكْفُرت متا كُنبِم ذَابةً فَذُوقُوا الْعيدصتكَاًء وإِلَّا م  { .هذه اآلية تفسري : } امو

 تيالْب دنع مهلَاتكَانَ ص {أي ، : عنه بِالبيت عبريوالت ،عنه وا املسلمنيداحلرامِ، الذي ص املسجِد
إىل أن اِإلشارة علوالالختصارِ مفْعملْ ي مهو ،بادةبِالع ظَّمعاهللا، فينبغي أنْ ي كَاًء { . ه بيتإِلَّا م {أي ، :

: واملراد بالصالة. تصفيقا، وهو ضرب اليد باليد بِحيثُ يسمع له صوت : ، أي} وتصديةً { . صفريا
ويسموا صالةً، وحملَ املُكاُء والتصديةُ عليها بتأويلِ ذلك إما الدعاُء، أو أفعال أُخر كانوا يفعلوا، 

املُراد أنهم وضعوا املُكاَء : وقد يقالُ. بأنها ال فائدةَ فيها، وال معىن هلا، كَصفريِ الطُيورِ، وتصفيقِ اللعبِ
عند البيت قَعأنْ ت ليقاليت ي الةالص ديةَ موضعصوالت .روى أنصلى اهللا عليه ي بِيالن هم كانوا إذا أراد

  وسلم أن يصلِّي، يخلطونَ عليه بالصفريِ

)١/٣٨٢(  

  

الرجالُ والنساُء مشبكني بني : ويرون أنهم كانوا يطوفونَ عراةً. ويروى أم يصلون أيضا. والتصفيق
واملقصود أنَّ مثل هذه األفعالِ ال تكونُ عبادةً، . ية معلوموباقي اآل. أصابِعهم، يصفرونَ فيها، ويصفِّقونَ

فما يفعلُه اليوم بعض جهلة املسلمني يف املساجد من املُكاِء والتصدية يزعمونَ . بلْ من شعائرِ اجلاهلية
  :لقائلُ فيهِمأنهم يذكُرون اهللا، فهو من قَبيلِ فعلِ اجلاهلية، وما أحسن ما يقولُ ا

  
 غَنيل و ا؟... أقالَ اهللا صفِّقكْرذ الكُفْر ما وسقلْ كُفْرو  

  
واستفْزِز منِ استطَعت { ]: ٦٤: اإلسراء[وقَد جعلَ الشارع صوت املَالهي صوت الشيطان، قال تعاىل 

 كليبِخ هِملَيع بلأَجو كتوبِص مهنم مهدعا يمو مهدعو الْأَولَادالِ ووي الْأَمف مارِكْهشو كجِلرو
  .} الشيطَانُ إِلَّا غُرورا 

)١/٣٨٣(  

  



  النفاق يف العقيدة
  .دعواهم اِإلميان عند املؤمنني، فَإذا خرجوا خرجوا بِالكُفْرِ الذي دخلوا به): السابعة والستون(

)١/٣٨٤(  

  

  عاؤهم الناس إىل الضالل بغري علمد
  .دعاؤهم الناس إىل الضاللِ بِغريِ علمٍ): الثامنة والستون(

)١/٣٨٥(  

  

  دعاؤهم إىل الكفر مع العلم
  .دعاؤهم الناس إىل الكفْرِ مع العلْمِ): التاسعة والستون(

)١/٣٨٦(  

  

  املكر الكبار
{ ]: ٢٤-٢٢[عليه السالم " نوح"لِ قَومِ نوحٍ قال تعاىل يف سورة كَفع: املَكْر الكُبار): السبعون(

}{ وقَالُوا لَا تذَرنَّ آلهتكُم ولَا تذَرنَّ ودا ولَا سواعا ولَا يغوثَ ويعوق ونسرا }{ ومكَروا مكْرا كُبارا 
احتيالُهم يف الدين، وصدهم للناسِ عنه، : واملَكْر الكُبار. لكَبريا: ومعىن الكُبارِ. } وقَد أَضلُّوا كَثريا 

وهكذا فَعلَ أخالف هؤالِء من مردة الدين، وأتباع . وإغراؤهم وحتريضهم على أذية نوح عليه السالم
لَ قَوكما فَع احلَق عاةد عفعلونَ ميا، ينالد ةدبعم، اهلَوى وهقُلوب تهشابقد ت ،هنوح عليه السالم مع م

  .نسألُه تعاىل أنْ يعيذَ رِجالَ احلَق من كَيد مثل هؤالِء الفَجرة، ويصونهم من مكْرِهم
  

  خبائثَ بِاملُهيمنِ نستجري... وقَد جربتهم فرأيت منهم 

)١/٣٨٧(  

  

  حالة علمائهم



)١/٣٨٨(  

  

{ ] ٧٩ -٧٥: البقرة: [قال تعاىل. إما عامل فاجِر ، وإما عابِد جاهل: أئمتهم): ادية والسبعوناحل(
 مهو قَلُوها عم دعب نم هفُونرحي ثُم اللَّه ونَ كَلَامعمسي مهنم كَانَ فَرِيق قَدو وا لَكُمنمؤونَ أَنْ يعطْمأَفَت

وإِذَا لَقُوا الَّذين آمنوا قَالُوا آمنا وإِذَا خلَا بعضهم إِلَى بعضٍ قَالُوا أَتحدثُونهم بِما فَتح اللَّه }{ مونَ يعلَ
}{ م ما يِسرونَ وما يعلنونَ أَولَا يعلَمونَ أَنَّ اللَّه يعلَ}{ علَيكُم ليحاجوكُم بِه عند ربكُم أَفَلَا تعقلُونَ 

فَويلٌ للَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم }{ ومنهم أُميونَ لَا يعلَمونَ الْكتاب إِلَّا أَمانِي وإِنْ هم إِلَّا يظُنونَ 
. } ه ثَمنا قَليلًا فَويلٌ لَهم مما كَتبت أَيديهِم وويلٌ لَهم مما يكِْسبونَ يقُولُونَ هذَا من عند اللَّه ليشتروا بِ

اليهود الفن أسيف اآلية أنَّ فَريقا م فَذَكَر-ا تأويال - وهم األحبارلوؤووراةَ ويعونَ التمسكانوا ي 
فاسدا حسب  

)١/٣٨٩(  

  

 يحرفوا بِتبديلِ كالمٍ من تلقائهم، كما فَعلوا ذَلك يف نعته صلى اهللا عليه وسلم، أغراضهم، بلْ كانوا
فإنه روي أنه من صفاته فيها أنه أبيض ربعة، فَغيروه بِأسمر طويل ، وغَيروا آيةَ الرجمِ بِالتسخيمِ 

كما يف البخاري ،الوجه ويدستو . }نمو مه { فَريق } ابتونَ الْكلَمعونَ لَا ييأُم { ،عاوى الكاذبةإال بالد
واملقصود أنَّ . واملراد بِهِم جهلَة مقَلِّدةٌ ، ال إدراك لَهم، وتمام الكالمِ يف هذا املَقامِ يطلَب من التفسريِ

وأنت تعلم حالَ أحبارِ . ى اهللا من غَريِ علْمٍ من خصالِ اجلاهليةتحريف الكَلمِ، واتباع اهلَوى، والقولَ عل
السوِء اليوم والرهبان الذين يقولونَ على اهللا ما ال يعلَم قد تجاوزوا احلَد يف اتباعِ اهلَوى، وتأويلِ 

  .ألمر للَّهالنصوصِ، وما أشبه ذلك، مما يستحي منه اِإلسالم، وا

)١/٣٩٠(  

  

  زعمهم أم أولياء اهللا

)١/٣٩١(  

  



دليلُ هذه املسألة قولُه تعاىل يف سورة . زعمهم أنهم أولياُء للّه من دون الناسِ): الثانية والسبعون(
إِنْ زعمتم أَنكُم { .  يهوداصاروا: تهودوا، أي: ، أي} قُلْ يا أَيها الَّذين هادوا { ]: ٨ -٦: اجلُمعة[

 لَّهاُء ليلأَو {عاىل كما يف قوله سبحانه: ، أيت أولياء إلَيه فضي لَمحانه، وباُء لَه سبأح : } اَءيلأَلَا إِنَّ أَو
 اللَّه {بِها هصخن يمو عي الوِاليةدم نيقِ بنَ بالفَرليؤذ . }ود ناسِ مالن ن {اسِ : ، أيعنِ الن جاوِزينتم
 } توا الْمونمفَت {لِّ الكَرامة : ، أيحة إىل ميلن دار البقُلَكم منيميتكُم، واهللا أنْ ي نوا منمفَت } متإِنْ كُن

 نيقادص {وا املوت فإننمفَت ، قه حبأن مكُم، واثقنيعيف ز لَّصختأنْ ي بأح ةن أهلِ اجلَنأنه م ن أيقَنه م
وأُمر صلى اهللا عليه وسلم أنْ يقول لَهم ذَلك . إليها من هذه الدارِ اليت هي قَرارةُ اإلنكار واألكدار

  دعونَ أنَّ اآلخرةَ لَهم عند، وي} نحن أَبناُء اللَّه وأَحباؤه { : إظهارا لكَذم، فإنهم كانوا يقولون

)١/٣٩٢(  

  

كما أخرب تعاىل عن الكتابيني يف كتابه، } لَن يدخلَ الْجنةَ إِلَّا من كَانَ هودا { : اهللا خالصةً، ويقولونَ
و نصارى تلْك وقَالُوا لَن يدخلَ الْجنةَ إِلَّا من كَانَ هودا أَ{ ]: ١١٢-١١١: البقرة[فقال جل شأنه 

 نيقادص متإِنْ كُن كُمانهروا باتقُلْ ه مهانِيأَم }{ هبر دنع هرأَج فَلَه ِسنحم وهو لَّهل ههجو لَمأَس نلَى مب
ولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ كَتبت يهود وروي أنه لَما ظَهر رس. } ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 

ربيخ ليهود موه خالَفْناه، فقالوا: املدينةوإنْ خالفْت ،ناها أطَعدتم حممعبأبناُء خليلِ الرمحنِ، ومنا : إن ات حنن
 حممد، وال سبيلَ إىل اتباعه، عزير ابن اهللا واألنبياُء، ومىت كانت النبوةُ يف العرب ؟ حنن أحق ا من

 لَتزوا { ]: ٧ -٦: اجلمعة[فَناده ينا الَّذها أَيا { اآلية } قُلْ يدأَب هنونمتلَا يلِ، } وهم املستقبحبال إخبار
املخاطَبني بأولئك خاص وذلك ،هم املوتمتني أنَّ رسولَ اهللا صلى اهللا. وهو عدم رويعليه وسلم قالو   

)١/٣٩٣(  

  

، فَلَم يتمنه أَحد منهم، وما ذَلك إال » والَّذي نفسي بيده ال يقولُها أحد منكُم إال غص بريقه « : لَهم
م ألنهم كانوا موقنني بصدقه صلى اهللا عليه وسلم، فَعلموا أنهم لو تمنوا ملَاتوا من ساعتهم، ولَحقَه

وهذه إحدى املُعجِزات ،الوعيد . } يهِمدأَي تما قَدبِم {قيلَ: ، أي هيهم بِسببِ ما : بسببِه، كَأننمفَى تتان
الكُفْر واملعاصي املوجِبةُ لدخولِ النارِ، ولَما كانت اليد من بنيِ جوارحِ : قَدمت، واملُراد بِما قَدمته أيديهمِ

: أي} واللَّه عليم بِالظَّالمني { نسان مناطَ عامة أفعاله، عبر ا تارةً عن النفسِ وأخرى عنِ القُدرة اِإل
 نذَرونَ ميمونَ يف كُلِّ ما يأتونَ وهم ظالهم بِأنلَيوالتسجيلِ ع ،هِمذَماِإلظهارِ على اِإلضمارِ ل وإيثار ،بِهِم

واللّه عليم مبا صدر منهم من فُنون الظلمِ :  الَّيت من جملَتها ادعاُء ما هم عنه بِمعزِلٍ ، أياألمورِ



كنهم، فيجازيهم على ذَلكونُ ميبِما سواملعاصي، و . } هنونَ مرفي تالَّذ تورونَ } قُلْ إِنَّ الْمسجال تو
  على أنْ تمنوه مخافَةَ

)١/٣٩٤(  

  

كُمبال أفْعالذوا بِوؤخأن ت . } يكُملَاقم هفَإِن {ثْنيهي فال عاطو ،لويهي ن غريِ صارِفألْبتةَ، م . } َوندرت ثُم
 ةادهالشبِ ويمِ الْغالإِلَى ع {ٌخافية هلَيفى عخالذي ال ت . }عت متا كُنبِم ئُكُمبنلُونَ فَيالكُفْرِ } م نم
نحن { : وهذا ديدنُ الزائغني، وشأْنُ امللحدين، كما قَالَ تعاىل عن اليهود. واملعاصي بِأنْ يجازِيكم بِها

 لَقخ نمم رشب متلْ أَنب وبِكُمبِذُن كُمذِّبعي مقُلْ فَل هاؤبأَحو اُء اللَّهنقَ} أَبن ومم اخلصلةَ كَثري هذرِثَ هو د
حنن أَولياُء اهللا، مع أنَّ النبِي صلى اهللا عليه وسلم قالَ : ينتمي إىل امللَّة اِإلسالمية، بلْ كُلّ من الفرقِ يقول

ةاجِيالن قَةرالف قِ يف بيانرالف حايب « : يف حديثما أنا عليه وأص موه«.   

)١/٣٩٥(  

  

  دعوى حمبة اهللا، مع ترك شرعه

)١/٣٩٦(  

  

: آل عمران[فَطالَبهم سبحانه بقوله يف سورة . دعواهم محبةَ اِهللا مع ترك شرعه): الثالثة والسبعون(
قال . } كُم ذُنوبكُم واللَّه غَفُور رحيم قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَ{ ] : ٣١

يا : زعم أقوام على عهد رسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنهم حيبونَ اهللا، فقالوا: "احلسن وابن جريجٍ 
وقَف النبِي « :  عباس قالوروى الضحاك عنِ ابنِ". محمد إِنا نحب ربنا، فَأنزلَ اهللا تعاىل هذه اآلية

صلى اهللا عليه وسلم على قريشٍ يف املسجد احلرامِ، وقد نصبوا أصنامهم، وعلَّقوا علَيها بيض النعامِ، 
يا معشر قريشٍ ، لقد خالَفْتم ملَّةَ أبيكم : "وهم يسجدونَ هلا، فقالَ) ١(وجعلوا يف آذانِها الشنوف 

 كانا على اِإلسالم إبراهيم لَقَدماعيلَ، ويش"وإسقُر نا : ، فَقَالَتبتقر؛ للَّها لبهذه ح عبدما نإن ،ديا حمم
ويف رواية أيب صاحلٍ أنَّ اليهود لَما . » إخل } قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه { : إىل اهللا زلْفى، فأنزلَ اهللا تعاىل

  أبناء اهللا وأحباؤه أنزلَ اهللاقالوا حنن 
_________  



القرط األعلى، أو معالق يف قوف األذن، أو ما علق يف أعالها، مجعه شنوف، وما علق يف : الشنف) ١(
  .أسفل األذن قرط

)١/٣٩٧(  

  

وروى . هاهذه اآلية، فَلَما نزلَت عرضها رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم على اليهود، فَأبوا أنْ يقْبلو
إنما : نزلَت يف نصارى نجرانَ، وذَلك أم قالوا: "حممد بن إسحاق عن حممد بن جعفرِ بنِ الزبريِ قالَ

ن من تلبس وبِاجلُملَة إ. نعظِّم املسيح، نعبده حبا للَّه، وتعظيما لَه، فأنزلَ اهللا تعاىل هذه اآلية ردا علَيهِم
  :باملعاصي ال ينبغي لَه أنْ يدعي محبه اهللا، وما أحسن قولَ القائلِ

  
 هبح ظْهِرت صي اِإلله وأنتتع ...ديعياسِ برِي يف القمذَا لَعه  
 هتصادقا ألطع كبلو كانَ ح ...طيعم بحي نمل بإِنَّ املُح  

)١/٣٩٨(  

  

  متَنيهم على اهللا تعاىل األماين الكاذبةَ

)١/٣٩٩(  

  

]: ٢٤-٢٣:آلِ عمرانَ[قال تعاىل يف سورة . متَنيهم على اهللا تعاىل األماين الكاذبةَ): الرابعة والسبعون(
 }ل ابِ اللَّهتنَ إِلَى كوعدابِ يتالْك نا ميبصوا نأُوت ينإِلَى الَّذ رت أَلَم مهنم لَّى فَرِيقوتي ثُم مهنيب كُمحي

ذَلك بِأَنهم قَالُوا لَن تمسنا النار إِلَّا أَياما معدودات وغَرهم في دينِهِم ما كَانوا يفْترونَ }{ وهم معرِضونَ 
دخلَ رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيت « : أخرج ابن إسحاق ومجاعةٌ عن ابنِ عباسٍ قالَ. } 

 زيد عمرو واحلارثُ بن عمانُ بنعاىل، فقال النفدعاهم إىل اهللا ت ،من يهود راسِ على مجاعةدامل : على أي
، فقال هلما رسول "فإنَّ إبراهيم كان يهوديا: "، قاال"على ملَّة إبراهيم ودينه : "دينٍ أنت يا حممد؟ فقال
، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية "فَهلُما إىل التوراة، فهي بيننا وبينكُم، فأينا عليه : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

زىن رجلٌ من اليهود بامرأة ، ومل يكن بعد يف ديننا الرجم، فَتحاكَموا إىل رسول اهللا : "وفي البحرِ. » 
   عليه وسلم تخفيفًا علىصلى اهللا



)١/٤٠٠(  

  

، فَأنكَروا الرجم، » إنما أحكم بِكتابكُم « : الزانِيينِ لشرفهِما، فقال رسولُ اللًه صلى اهللا عليه وسلم
جاوزها يا : فَجِيَء بِالتوراة، فَوضع جرهم بن صوريا يده على آية الرجم، فقال عبد اللّه بن سالمٍ 

لَتزفَن ،اليهود ضبتجِما، فَغها، فَررعىن قوله. رسولَ اهللا، فَأظْهوم : } ارا الننسمت قَالُوا لَن مهبِأَن كذَل
 اتوددعا مامإِلَّا أَي {ذَا القولِ ا: ، أيبِ هبم بِسلٌ لَهراضِ حاصلِّي واِإلعوالت نم ي رسخ املذكورلَّذ

: واملُراد بِاأليامِ املَعدودات. اعتقاهم به، وهونوا بِه اخلُطوب، ولَم يبالوا معه بارتكابِ املَعاصي والذُّنوبِ
و الَّذي غَرهم افتراؤهم وكَذبهم، أ: ، أي} وغَرهم في دينِهِم ما كَانوا يفْترونَ { أيام عبادتهم العجلَ 

أو مما يشملُ } نحن أَبناُء اللَّه وأَحباؤه { : ، أو من قوهلم} لَن تمسنا النار { : كانوا يفْترونه من قَولهم
  عذِّبإن آباَءنا األنبياَء يشفعونَ لَنا، وأنَّ اهللا تعاىل وعد يعقوب أنْ ال ي: ذَلك وحنوه من قَوهلم

)١/٤٠١(  

  

روي أنَّ أولَ راية ترفَع . إخل} فَكَيف إِذَا جمعناهم { : فَرد عليهم سبحانه بقوله. أبناَءه إال تحلَّةَ القَسمِ
هِم إىل ألهلِ املَوقف من رايات الكُفَّارِ رايةُ اليهود، فيفضحهم اهللا تعاىل على رؤوسِ األشهاد، ثُم يأمر بِ

وهكذا رأينا كثريا من أهل زماننا يفعلون ما يفعلون من املنكرات، اعتمادا على الشفاعة، أو على . النارِ
وقَالُوا لَن تمسنا النار { ]: ٨١-٨٠: البقرة[وفي سورة . علُو احلَسبِ وشرف النسبِ، واللّه املُستعانُ

ا مامونَ إِلَّا أَيلَمعا لَا تم لَى اللَّهقُولُونَ عت أَم هدهع اللَّه فلخي ا فَلَندهع اللَّه دنع مذْتخةً قُلْ أَتوددع }{
  .} بلَى من كَسب سيئَةً وأَحاطَت بِه خطيئَته فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ 

)١/٤٠٢(  

  

  اختاذ قبور الصاحلني مساجد

)١/٤٠٣(  

  

هذه املسألة من خصال الكتابيني أيام . اتخاذُ قُبورِ أنبيائهم وصالحيهِم مساجِد): اخلامسة والسبعون(
» لَعن اهللا اليهود والنصارى اتخذُوا قُبور أنبيائهم مساجد « : ويف ذَلك ورد احلديثُ الصحيح. اجلاهلية



وفي الصحيحنيِ عن أيب هريرة أنَّ رسولَ اِهللا صلى اهللا عليه . » فَال تتخذوها مساجِد « : ، ثُم قَالَ
لَعن « : وفي لفظ لمسلمٍ . » قاتلَ اهللا اليهود والنصارى، اتخذوا قُبور أنبيائهم مساجِد « : وسلم قَالَ

: وفي الصحيحنيِ عن عائشةَ وابنِ عباسٍ ، قاال. » تخذُوا قُبور أنبِيائهِم مساجِد اهللا اليهود والنصارى، ا
لَما نزلَ بِرسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم، طفق يطرح مخيصة على وجهه، فإذا اغتم ا كشفها عن "« 

، يحذِّر ما "ذوا قبور أنبيائهم مساجِدلَعن اهللا اليهود والنصارى، اتخ: "- وهو كَذَلك-وجهه، فقال 
 عن عائشةَ أنَّ أم سلَمةَ وأم حبيبةَ ذَكَرتا لرسول اهللا صلى اهللا عليه - أيضا-وفي الصحيحنيِ» ". صنعوا

   فيها، فقال، وذَكَرتا من حسنِها وتصاوير"مارية: "وسلم كَنيسةً رأينها بأرضِ احلَبشة يقال هلا

)١/٤٠٤(  

  

أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصاحلُ أو الرجلُ الصاحلُ بنوا على "« : رسول اِهللا صلى اهللا عليه وسلم
لَعن "« : وعن ابنِ عباسٍ قالَ» قربِه مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار اخلَلْقِ عند اهللا 

، رواه أهلُ السننِ » لى اهللا عليه وسلم زائرات القبورِ واملُتخذين عليها املساجد والسرج رسولُ اهللا ص
 احلِ صريحجلِ الصعلى قربِ الر أهلِ الكتابِ يف بناِء املسجِد ةشاعن م منه، واللعن حذيراألربعة فهذا الت

ةهيِ عنِ املشاهم أنْ ويف هذا دليل على. يف النيف سائرِ أعمال هم، حيثُ ال يؤمناحلذرِ عن جِنسِ أعمال 
ثُم من املعلومِ ما قد ابتلْي به كثري من هذه األمة من بناِء القبورِ مساجد، واتخاذ . يكونَ من هذا اجلنسِ

ن السنة، ولَيس هذَا موضع القبورِ مساجد بِال بناٍء ، وكال الَأمرينِ محرم، معلونٌ فاعلُه باملستفيضِ م
  .استقصاِء ما يف ذَلك من سائرِ األحاديث واآلثارِ، وهلذا كان السلف يبالغونَ يف املنعِ

)١/٤٠٥(  

  

  اختاذ آثار األنبياء مساجد

)١/٤٠٦(  

  

 عنه فإنَّ هذه املسألةَ من اختاذُ آثارِ أنبِيائهِم مساجِد، كَما ورد عن عمر رضي اهللا): السادسة والسبعون(
بِدعِ جاهلية الكتابيني، كانوا يتخذونَ آثار أنبيائهِم مساجد، فَورِثَهم اجلاهلونَ من هذه األمة، فَتراهم 

و تعبد فيه، فَهذَا يبنون على موضعٍ اختفى به النبِي صلى اهللا عليه وسلم، أَو وصلَ قَدمه املُبارك إليه، أ
لُوإىل الغ هرج؛ لريعةيف الش دمحس يي . لَيكاملقام الَّذ ،بانِيها ملَينوا عكثرية ب راقِ مواضعي العفو



 أثَر هةُ أنعيالش معي زالَّذ كَأثَر الكَفو ،فيه دبعيخ الكَيالينَّ تموا أنَّ الشعه زعضا ولَم لياِإلمامِ ع كَف
 ،فيها، وال أصلَ لَه رئي رموا أن اخلَضعز نأماك ةدكَعسجدا، وها ملَيوا عنا، فَبهيف فَأثَّر رةخعلى الص

املَقام هبعوتسا ال يمم كإىل غريِ ذَل .نجتأنْ ي عي اِإلسالمدن يمضورِها، وإنْ فَينبغي لهى عن حينها، وب
  قال: ويف املسألة تفصيلٌ ال بأس بِذكْرِه. رمي باِإلنكارِ، وعداوة األشرارِ، وكَيد املارقني الفُجارِ

)١/٤٠٧(  

  

 عبدوا اهللا  وهي األمكنةُ اليت قاموا فيها أو أقاموا، أو-أما مقامات األنبياِء والصاحلني: شيخ اِإلسالمِ
أحدهما :  فالَّذي بلَغين يف ذَلك قَوالن عن العلماِء املَشهورينِ- لكنهم لَم يتخذوها مساجِد-سبحانه

النهي عن ذَلك، وكراهته، وأنه ال يستحب قصد بقْعة للعبادة، إال أن يكونَ قَصدها للعبادة مما جاَء به 
الش ،قامِ إبراهيمالةَ يف مالص كَما قَصد لعبادةها لدصلى اهللا عليه وسلم قص بِيثْلُ أنْ يكونَ النم ،رع

وكما كان يتحرى الصالةَ عند االسطُوانة، وكما تقْصد املساجِد للصالة، ويقْصد الصف األول، ونحوِ 
كعِ أن: القول الثَّاين. ذَلاملواض دى قَصرحتأنه كان ي رملَ عن ابنِ عقكَما ن ،كن ذَلسري مبالي ه ال بأس

) . ١(اليت سلَكَها النبِي صلى اهللا عليه وسلم، وأن النبِي صلى اهللا عليه وسلم سلكها اتفاقًا ال قَصدا 
لِ يأيت هذه املَشاهجعن الر أمحد لَ اِإلمامئس؟ قَالَوكرى ذَلإليها، ت بذْهيو ،د : ابنِ أم ديثا على حأم

  مكْتوم أنه سألَ النبِي صلى اهللا عليه وسلم أنْ يصلِّي يف
_________  

طبع ) التوسل والوسيلة( من ١٠٥وكان أبوه عمر على عكس ذلك كما سيأيت، وانظر ص ) ١(
  .السلفية

)١/٤٠٨(  

  

ته حىت يصلى اهللا عليه وسلم بيت بِيالن مواضع يتتبع ،رمع لُه ابنفعلَّى، وعلى ما كان يصم كذَ ذَلخ
) ١(وأثَره، فَلَيس بِذَلك بأس أنْ يأيتَ الرجلُ املَشاهد، إال أنَّ الناس قَد أفْرطوا يف هذا جِدا، وأكْثروا فيه 

 .قَلَ عنه أمحدن ككَذلو وغريِها يذهب اليت باملدينة دلِ يأيت هذه املَشاهجلَ عن الرئه سالقاسمِ أن بن 
أما على حديث ابنِ أم مكْتومٍ أنه سألَ النبِي صلى اهللا عليه وسلم أنْ يأتيه، فيصلي يف بيته، : إليها؟ فقالَ

بن عمر، كان يتتبع مواضع سيرِ النيب صلى اهللا عليه وسلم، حتى يتخذَه مسجدا، وعلى ما كان يفَعلُ ا
رأيت النبِي صلى اهللا عليه وسلم يصب « : حتى أنه رئي يصب يف موضعٍ ماًء، فَسئلَ عن ذَلك، فَقَالَ

ولَكن قد أفْرطَ الناس جدا، ورخص فيه، ثُم قال : قال. أما على هذا فال بأس به: ، قال» ههنا ماًء 



فَقَد . روامها اخلَالَّلُ يف كتابِ األدبِ. فَذَكَر قَرب احلُسنيِ وما يفعلُ الناس عنده. وأكْثروا يف هذا املعىن
وهي األمكنةُ اليت فيها آثار ديف املَشاه اللّه لَ أبو عبدفَص  

_________  
  !. األمر بعد زمن اإلمام أمحدفما بالك مبا وصل إليه) ١(

)١/٤٠٩(  

  

األنبياِء والصاحلني من غريِ أنْ تكونَ مساجد هلم كمواضع باملدينة بين القليلِ الذي ال يتخذونه عيدا، أو 
مقَدا كما ته عيدخذونتاآلثارِ وأقوالِ الصحابة. الكثريِ الذي ي نيفيه ب عمفصيلُ جى : وهذا التوه قد رفإن

رأيت ساملَ بن عبد اللّه يتحرى أماكن من الطَّريقِ، : "البخاري يف صحيحه عن موسى بنِ عقبةَ قَالَ
 لِّي يف تلكصصلى اهللا عليه وسلم ي بِيه رأى النأنصلِّي فيها، وثُ أنَّ أباه كان يدحيصلِّي فيها، ويو

ةنكفه"األم ،أمحد اِإلمام صخقال. ذا كَما ر نِهنمنصورٍ يف س بن وى سعيدر فَقَد ،هتا كراهثَنا : وأمدح
خرجنا معه يف حجة حجها، فَقَرأ بِنا : حدثَنا األعمش عن املَعرورِ بنِ سويد عن عمر قال: أبو معاويةَ قال
، يف الثاَّنية، فَلَما رجع } لإِيلَاف قُريشٍ { ، و } يف فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفيلِ أَلَم تر كَ{ يف الفجر بـ 

مسجِد صلَّى رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه : ما هذا؟ فقالوا: من حجته رأى الناس ابتدروا املَسجد، فقال
  بِ قَبلَكم،هكذا هلَك أهلُ الكتا: "وسلم فيه، فقال

)١/٤١٠(  

  

". اتخذوا آثار أنبيائهم بِيعا، من عرضت لَه منكُم الصالةُ فيه فَلْيصلِّ، ومن مل تعرض له الصالة فَلْيمضِ
ما هأنَّ أهلَ الكتابِ إن نيبا، ويدصلى اهللا عليه وسلم ع بِيصلَّى النخاذَ مات مرع لَكوا بِمثلِ فقد كَرِه

أنَّ : "وروى حممد بن وضاح وغريه) . ١(هذا، كانوا يتبِعونَ آثار أنبيائهم، ويتخذوا كنائس وبِيعا 
عمر بن اخلَطَّابِ أمر بقطعِ الشجرة اليت بويع حتتها النبِي صلى اهللا عليه وسلم ألنَّ الناس كانوا يذهبونَ 

وما ذَكَره عمر هو احلَرِي بِالقبولِ، وهو مذهب جمهورِ الصحابة، غري . تها، فخاف عمر الفتنةَ عليهمحت
  . وهو الَّذي يجب العملُ به، ويعولُ علَيه- ابنه-

_________  
  .فيةلشيخ اإلسالم ابن تيمية، طبع السل) التوسل والوسيلة( من ٢٤، ٢٣، ١٧، ١٢انظر ص ) ١(

)١/٤١١(  



  

  اختاذ السرج على القبور
دليلُ حرمة ذَلك ما ورد عن رسولِ اهللا صلى اهللا عليه . اتخاذ السرجِ على القُبورِ): السابعة والسبعون(

كلُ ذَلفْعن ينِ من لَعم كرهذ قبي سالَّذ ن احلديثوسلم م .يف ت وقَدما ي تأَير كتلَيأهلِ و ةمبِ أئر
البيت وحنوِها من الشموعِ، وال سيما يف لَيايل رمضانَ والليايل املُباركَة، وهم حيسبون أم حيسنون 

  .صنعا

)١/٤١٢(  

  

  اختاذ القبور أعيادا
لعام على وجه معتاد اعلَم أنَّ العيد اسم لما يعود من االجتماعِ ا. اتخاذُها أعيادا): الثامنة والسبعون(

 كو ذَلحأو ن هرأو الش األسبوع عودي ةُ أونالس عودا ما تأُمورا منها) ١(عائد جمعفالعيد ي ، : عائد يوم
ةعومِ اجلُميطْرِ، وماع فيه. ، كَيومِ الفنها اجتنها. ومأوِ الع: وم باداتالع نم كجمع ذَلأعمالٌ تادات .

هؤالِء مسلمو أهلِ العراقِ، لكُلِّ تربة ويلٍّ يوم . وقَد يختص العيد مبكان بِعينه، وقَد يكونُ مطْلَقًا
ومنهم من خص له يوم من أيامِ األسبوعِ، . خمصوص جيتمعون فيه للزيارة، كزيارة الغديرِ، ومرد الرأس

، فالنوهكذافاجلمعةُ ل ، فُالنامِ والليايل املُباركَة، .  والسبت لفالن، والثّلُاثاُء لاألي بعض كن ذَلمو
لْطانن سم يرتلِ اهللا به ا لَممم ،كغريِ ذَلبانَ، وعن شم فصلَيلة النو ،يادامِ األعأيرِ، والقَد لَةكَلَي.  

_________  
  .وإن كان املنسوب إليه جمهول يوم مولده أو سنة مولده» دامول«ويسمى يف مصر ) ١(

)١/٤١٣(  

  

  الذبح عند القبور

)١/٤١٤(  

  

قُلْ إِنَّ صلَاتي { ]: ١٦٣-١٦٢: األنعام[قال اهللا تعاىل . الذَّبح عند القُبورِ): التاسعة والسبعون(
 نيالَمالْع بر لَّهي لاتممو اييحمي وكسنو }{ نيملسلُ الْما أَوأَنو ترأُم كبِذَلو لَه رِيكلَا ش { . هرأم



اهللا تعاىل أنْ يخبِر املُشرِكني الذين يعبدونَ غري اهللا، ويذحبونَ لَه، أي أنه أخلص للَّه صالته وذبيحته؛ ألنَّ 
ويذحبونَ لَها، فَأم عبدونَ األصنامي املُشرِكني م فيه، واالنقيادا هعم هِم، واالحنرافخالَفَتاهللا تعاىل بِم هر

بالقَصد والنية والعزمِ على اِإلخالصِ للَّه تعاىل، فَمن تقَرب لغريِ اهللا تعاىل ليدفَع عنه ضريا، أو يجلب لَه 
وسبب مشروعية التسمية . ذي كان عليه األولونخريا، تعظيما لَه، من الكُفْرِ االعتقادي والشرك ال

. ختصيص مثلِ هذه األمورِ العظامِ باِإلله احلَق املعبود العالمِ، فإذا قُصد بالذَّبحِ غريه، كان أوىل باملنعِ
ر ذَلك، فقال له صلى اهللا عليه وصح يه صلى اهللا عليه وسلم عمنِ استأْذَنه بالذَّبحِ بِبوانةَ، وأنه قد نذَ

  :، قَالَ"أكانَ فيها صنم؟« : وسلم

)١/٤١٥(  

  

أخرج ذلك . » فأوف بنذرِك : "، قال"ال: " ، قال"فَهل كان فيها عيد من أعياد املُشرِكني؟ : "، قال"ال"
نِهنيف س ه . أبو داودسبحان لَّهل بقَرد محوائلُ منِ املكان الذي فيه معبود وهذا السه، لَكدوتعاىل وح

 سصلى اهللا عليه وسلم أنْ لَي بِيالن ملا عا، فلَممانِح لُحصهِم يماعتلٌّ الجحأو م ،مدع قَداهللا، و غري
يانص ،هعنا سألَ عنه، لَممئًا ميش مللَو عو ،هأجاز ،كن ذَليء مهناك ش ةا لذَريعقَطْعو ،وحيدمى التةً حل

ركالش .حصضا-وه قَالَ- أيعنه صلى اهللا عليه وسلم أن  : » ارلَ النخدلٌ يف ذُباب، وجة رلَ اجلَنخد
حد مر رجالن على قوم هلم صنم ال يجاوِزه أ: "كيف ذلك يا رسولَ اهللا؟ قال: ، قالوا"رجل يف ذُباب 

يئا، قالوا لَهش لَه بقَروقالوا لآلخرِ: حىت ي ،ارلَ النخلَّوا سبيلَه، فَدذبابا، فَخ بذُبابا ، فَقَر لَوو بقَر :
ففي هذا . » ما كنت أقرب شيئًا ألحد دونَ اهللا عز وجلَّ، فَضربوا عنقه، فَدخلَ اجلَنة : قَرب، قال
احلديثمن الفوائد  :ارب دخل النكَونُ املُقَر  

)١/٤١٦(  

  

وفيه ما . دخل النار: بالسببِ الذي مل يقْصد ، بل فَعلَه تخلُّصا من شرهم، وأنه كان مسلما، وإال لَم يقُلْ
فَتأملْ يف ذَلك، وانظُر . ن األكربينبغي االهتمام بِه من أعمال القُلوبِ، اليت هي املَقصود األعظم والركْ

إىل فؤادك يف مجيعِ ما قالوه، وألْقِ سمعك لما ذَكَروه، وانظُر احلَق، فإنَّ احلَق أبلَج والباطلَ لَجلج، 
 اهللا؛ لكوم شفعاًء هلم عند فَبالنظَرِ التام إىل ما كان عليه املُشرِكون من تقَربِهم ألوثانِهم؛ لتقَربهم إىل

 اآلنَ، واللَّه اسلك ما عليه الن لُ اهللا أو مالئكةُ اهللا أو أولياُء اهللا، يتبنيسهم رهم بسبب أناهللا، وشفاعت
  .املستعانُ



)١/٤١٧(  

  

  التربك بآثار املعظمني

)١/٤١٨(  

  

كما قيل حلكيمِ . وة ، وافتخار من كانت حتت يده بِذَلكالتبرك بآثارِ املعظمني، كَدارِ الند): الثمانون(
هذه اخلَصلةُ قد امتدت عروق ". ذهبت املكارم إال التقوى: "بعت مكْرمةَ قريشٍ ، فقال: بنِ حزامٍ 

هلَيلى ما كانَ عبِها ع لُووزادوا يف الغ ،منياملُسل لَةهية قُلوبِ جها يف أودالليةُ العربِ ضلجاه 
نيتابِين قال له. والكلى مع إذا ما رد األسدي ن حكيم بنِ حزامٍ القريشيم عةَ : وال بِدمكْرم بِعت

كيف ال وقد كان عاقال ". ذهبت املَكارم إال التقوى: "قريشٍ ؟ وقد باعها من معاوِيةَ مبائة ألف درهمٍ 
قيا، فاضال تييف سر جريٍ ، وحعلَى مائة بلَ عمحو ، ةقَبمائةَ ر ةيليف اجلاه قا، أعتغَنِي هدا بِماليا، س

اِإلسالمِ ومعه مائةُ بدنة قَد جلَّلَها باحلَبِرة، وكَفَّها عن أعجازِها، وأهداها، ووقَف مبائة وصيف بعرفةَ يف 
ضالف هِم أطواقفيهاأعناق قوشنم زامٍ : "ةي "عتقاُء اهللا عن حكيمِ بنِ حوهو الَّذ ، شاة ى ألفدوأه ،

ةبيف الكَع دلوةً، ونس نيةً، ويف اِإلسالم ستنس نيست ةيلعاش يف اجلاه.  

)١/٤١٩(  

  

  .الفَخر بِاألحسابِ): احلادية والثمانون(

)١/٤٢٠(  

  

  .االستسقاُء باألنواِء): نالثانية والثمانو(

)١/٤٢١(  

  

  .الطَّعن يف األنسابِ): الثالثة والثمانون(



)١/٤٢٢(  

  

هذه املسائلُ األربع دليلُ بطالنِها حديثٌ واحد ، وهو ما رواه : أقولُ. النياحةُ): الرابعة والثمانون(
مسلمٍ ، بسنده إىل أيب مالكواللفظُ ل ، ملسوم البخاري ريصلى اهللا عليه وسلم :  األشع ،بِيأنَّ الن

الفخر يف األحسابِ، والطَّعن يف األنساب، : أربع يف أميت من أمرِ اجلاهلية ال يتركونهن« : حدثه قال
م القيامة وعليها سربال  إذا لَم تتب قَبلَ موا، تقام يو-النائحةُ:  أو قال-واالستسقاُء بالنجومِ، والناحبةُ
: والطَّعن يف األنسابِ. افتخارهم بِمفاخرِ اآلباِء: الفخر يف األحسابِ. » من قَطران ، ودرع من جرب 

إدخالُهم العيب يف أنسابِ الناسِ، تحقريا آلبائهم، وتفْضيال آلباء أنفُِسهم على آباء غريِهم، واالستسقاُء 
من املشرقِ، فقد : ومبالنج قابلهر يمٍ يف املغربِ مع الفجرِ، وطلوع آخجن قوطزول املَطَرِ بِسم نهقادتاع

وهذا مفَصلٌ يف كُتبِ } وتجعلُونَ رِزقَكُم أَنكُم تكَذِّبونَ { : مطرنا بِنوِء كَذا، وقالَ تعاىل: كانوا يقولونَ
واِء بِما ال ماألنهلَيع زيد .ةائحى قوله يف الننعن« : ومبالٌ مروعليها س  

)١/٤٢٣(  

  

 قَطران « :وداب السالثي سلْبها كانت تألن ن قَطرانباسٍ مجازيها بِلعاىل يأنَّ اهللا ت .قَولُهن « : وع مرد
؛ - وهو القميص-، حبيثُ يغطِّي بدنها تغطيةَ الدرعيسلَّطُ على أعضائها اجلَرب واحلكَّةُ: ، يعين» جربٍ 

ذَوي املُصيبات قُلوب رِقَةها املُحبكلمات حرجها كانت تما كان عليه . ألن ل على بطالنفهذا احلديثُ د
ديئَةاخلصال الر هن هذم ةيلأهلُ اجلاه .جاوة، تاألم ن هذهم م، وزادوا يف وورثتهم اليومزوا فيها أسالفَه

كان جدي الشيخ : الطَّنبورِ نغمات ، فَتراهم يفْتخرون بِمزايا آبائهم وهم مبراحلَ عنهم، فهذا يقول
 إنَّ: وكذلك الطَّعن يف األنسابِ، فهذا يقولُ. جدي العالم الرباينُّ، إىل غريِ ذَلك: الفُالينَّ، وهذا يقولُ

إن آباء فالن مل يكونوا من ذوي األحساب : آباَء فالن مل يكونوا من العترة الطَّاهرة، وذاك يقول
من فعلِ رب ] إمنا هو[الباهرة، وكذلك االستسقاُء باألنواِء، ومل يعتقد كثري من الناسِ أنَّ ما كان 

  د اتخذَه كثري من الناسِ من أفضلِ األعمال،وهكذا النوح على األموات، فق. األرضِ والسماِء

)١/٤٢٤(  

  



وسببِ الوصولِ إىل مرضاة ذي اجلَاللِ، ال سيما من اتخذَ املآتم احلُسينيةَ يف كلِّ عامٍ ، فهناك من البدعِ 
يش كَرن أنمه ألسنةُ األقالمِ، والويلُ كل الويلِ لقْلطَبِ ما تكَلُّ عن نالع وارِده مورِدونم يهفإن ،كن ذَلئا م

ةَ إال باللّهولَ وال قُووال ح ،لَّهواألمر ل ،كواملَهال.  

)١/٤٢٥(  

  

  تعيري الرجل بفعل أمه وأبيه

)١/٤٢٦(  

  

: لى اهللا عليه وسلم، وقالَفَخالَفَهم ص. تعيِري الرجلِ بِفعلِ غَريِه، ال سيما أبوه وأمه): اخلامسة والثمانون(
املعاصي من أمرِ "واحلديثُ يف صحيح اِإلمامِ البخاري يف بابِ . » أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهليةٌ « 

 فيك إنك امرؤ« : اجلاهلية، وال يكْفُر صاحبها بارتكابِها إال بالشرك لقولِ النبِي صلى اهللا عليه وسلم
إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك { ]: ٤٨: النساِء[، وقول اهللا تعاىل يف سورة » جاهليةٌ 

: حدثَنا سليمانُ بن حرب، قالَ: "وهذا الباب يف كتابِ اِإلميان من صحيحه، ثُم قَالَ. } لمن يشاُء 
لَقيت أبا ذَر بالربذَة ، وعلَيه حلَّة وعلى غالمه حلَّة، فسألته : نا شعبةُ عن واصلٍ عن املَعرورِ، قالحدثَ

يا أبا ذر ، : "إين ساببت رجال، فَعيرته بأمه، فقالَ يل النبِي صلى اهللا عليه وسلم « : عن ذلك، فقالَ
هبأم هترين كان أخوه ! ؟أعأيديِكُم، فم عاىل حتتاهللا ت ملَهليةٌ ، إخوانكُم خولُكُم، جعجاه امرؤ فيك كإن

  حتت يده، فَلْيطعمه مما يأكلُ،

)١/٤٢٧(  

  

حلديث وقد أطْنب شراح ا. » ولْيلبِسه مما يلبس، وال تكلِّفوهم ما يغلبهم، فإن كلَّفْتموهم، فأعينوهم 
يف شرحه، وليس هذا موضع استقصائه، واملقصود منه أن تعيري الرجلِ بِفعلِ غريِه ليس من شأن كاملِ 
اِإلميان واملعرفة، فإنَّ أبا ذر رضي اهللا تعاىل عنه قَبلَ بلوغه املَرتبةَ القُصوى من املعرفة تساب هو وبالل 

: ، فَلَما شكا بالل إىل رسول اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لَه"يا ابن السوداِء: "نُ، فقالَ لَهاحلَبشي املُؤذِّ
 »هأم بسواد هتريبِالال، وع تمتقال! "ش ،" :معرب اجلاهلية : "، قال"نن كٌء ميش فيك يبق هأن تِسبح
والناس ". ال أرفَع خدي حتى يطأ باللٌ خدي بِقَدمه : " الترابِ، ثُم قالَ، فَألقَى أبو ذر خده على» 



اليوم-لَّهل ر عن - واألمردكلَّهم بِما ص رونَ أهلَ البلديعاهم يفَتر ،ةيلت فيهم خصالُ اجلاهقد كَثر 
  واحد منهم، فأين ذلك من خصالِ اجلاهلية؟

)١/٤٢٨(  

  

  االفتخار بوالية البيت

)١/٤٢٩(  

  

} مستكْبِرِين بِه سامرا تهجرونَ { : فَذَمهم اهللا تعاىل بقوله. االفْتخار بِوالية البيت): السادسة والثمانون(
تتلَى علَيكُم قَد كَانت آياتي { : وهي بتمامها قولُه تعاىل] ٦٧ -٦٦: سورة املؤمنني[وهذه اآلية يف . 

{ : ومعىن اآلية على ما يف التفسريِ. } مستكْبِرِين بِه سامرا تهجرونَ }{ فَكُنتم علَى أَعقَابِكُم تنكصونَ 
 كُملَيلَى عتي تاتآي تكَان { ]: ٦٥[تعليلٌ لقوله قَبلُ} قَدنم كُمإِن مووا الْيأَرجونَ لَا ترصنأي} ا لَا ت :

دعوا الصراخ، فإنه ال مينعكم منا، وال ينفعكم عندنا، فقد ارتكَبتم أمرا عظيما، وإمثا كبريا، وهو 
معرِضونَ : أي} علَى أَعقَابِكُم تنكصونَ { : التكذيب باآليات، فال يدفعه الصراخ، فكنتم عند تالوتها

مجع عقبِ : الرجوع، واألعقاب:  أشد اِإلعراضِ، فَضال عن تصديقها والعملِ ا، والنكُوصعن مساعها
قبِهخصِ على عالش لِ، ورجوعجالر رخؤلِ، كما يقال: وهو مه يف طريق األوه على : رجوعدوع عجر

  امِ، والباُءبالبيت احلر: أي } مستكْبِرِين بِه { . بدئه

)١/٤٣٠(  

  

 البيت امدهم خم بأنم، وافتخارِهاشتهار استبكارِه كررِ ذجه مل يأن عم ،ذا اِإلضمار وغة وسبِيبلسل
هاما { . وقُورامس {أي ، : جتمعون حول البيتهم كانوا يأن والطَّعنِ فيه، وذلك تسمرونَ بذكرِ القرآن
مسرا أو شعرا يحه سوتسميت القرآن مرِهم ذكرةُ سونَ { رونَ، وكانت عامرجهفتح -من اهلجر} ت 

تاركيِن احلَق والقرآنَ أو النبِي صلى اهللا :  مبعىن القطع والترك، واجلملة يف موضع احلالِ، أي-فسكون 
. جر مبعىن اهلَذَيان، وجوز أنْ يكون املَعىن عليه، أيله، وجاَء اهلَ) بِه(عليه وسلم على تقديرِ عود الضمريِ 

تهذونَ يف شأن القرآن أو النبِي صلى اهللا عليه وسلم أو أصحابه، أو ما يعم مجيع ذَلك، وجيوز أنْ يكون 
أَفَلَم يدبروا { ]: ٦٨[فأنكر اهللا تعاىل عليهم بقوله .  وهو الكالم القَبيح- بضم فسكون-من اهلُجر



أَم جاَءهم ما لَم يأْت {  أنه احلَق من ربهِم، فيؤمنوا به - بِما فيه من وجوه اِإلعجازِ-ليعلَموا} الْقَولَ 
 نيلالْأَو ماَءهم إخل: ، أي} آبلْ جاَءهبسببِ. ب رالتكَب ةيلأنَّ من خصالِ اجلاه واملقصود  

)١/٤٣١(  

  

 حالُ كثريٍ ممن يدعي الشرف بسببِ ذلك، فمنهم منِ - اليوم-الرئاسة على املواضعِ املُقَدسة، كما هو
ادعى الشرف على املُسلمني بسببِ رِئاسته على مكَّةَ واملدينة، ومنهم منِ ادعاه بسببِ الرئاسة يف 

الص أو مقامات دعون املَشاهيد هم إىل عبد القادرِ اجليالين يف بغدادسابعونَ انتدوهؤالِء الذين ي ،احلني
الشرف بسببِ رياستهم على قربِ عبد القادر، واستيالئهم على النذورِ والصدقات والذَّبائح والقرابني 

نمني ملَةُ املُسلها ج هادبعتاليت ي ،ةكيرالش مم، وهوحنوِه واألكْراد لْقِ اهللا، ) ١( اهلُنودخ قأفْس
وأدناهم نفْسا، وأرذَلُ خلْقِ اهللا مسلَكا، فما يفيدهم ذلك عند اهللا شيئا، وما ينجيهم من مقْت اهللا 

ني أحقر من الذَّر، وأبعدهم عن وعذابه، وإنْ ظَن بِهِم العوام ما ظَنوا، فَهم عند اهللا وعند عباده الصاحل
  .رمحته يوم القيامة
_________  

  .أي سدنة املشاهد والقبور) ١(

)١/٤٣٢(  

  

  االفْتخار بِكَونِهِم من ذُرية األنبياِء

)١/٤٣٣(  

  

تلْك أُمةٌ { :  اهللا عليهم بقولهفَرد. االفْتخار بِكَونِهِم من ذُرية األنبياِء عليهم السالم): السابعة والثمانون(
هذه اآلية يف آخرِ اجلُزِء . } قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولَا تسأَلُونَ عما كَانوا يعملُونَ 

رةُ إىل إبراهيم اِإلشا: } تلْك أُمةٌ قَد خلَت { : وتفسريها] ١٤١ -١٣٤: سورة البقرة[األولِ من 
 ه١٣٠[صلى اهللا عليه وسلم وأوالده يف قول :[ } لَقَدو هفْسن هفس نإِلَّا م يماهرإِب لَّةم نع غَبري نمو

 نيحالالص نلَم ةري الْآخف هإِنا ويني الدف اهنطَفَية"و. إخل} اصوامل" األم ، عانمل تاأت هنا-راد - 
إما دين واحد ، أو زمانٌ واحد ، : ، مبعىن قَصد، وسميت كُلُّ مجاعة يجمعهم أمر ما"أم "اجلَماعةُ، من 

هقْصديهم بعضا، وبعض مؤهم يأو مكان، بذلك؛ ألن .واخلُلُو :؛ وأصلُه االنفراد ياملُض . } تبا كَسا ملَه



و متبا كَسم ىن} لَكُمهم : ، واملَععونَ مبوافقتفما تنتهم، وإنكم بأعمالانتفاع كم إليهم ال يوجِبسابإنَّ انت
  واتباعهم، كما قال

)١/٤٣٤(  

  

 ذَلك فانظُروا يا معشر قُريشٍ، إنَّ أوىل الناسِ بالنيب املُتقَونَ، فَكونوا بِسبيلٍ من« : صلى اهللا عليه وسلم
وهذا احلديثُ مبعىن قوله . » أنْ ال يلقاين الناس يحملون األعمالَ، وتلْقَوين بالدنيا، فَأصد عنكم بوجهي 

لتعارفُوا يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ { ]: ١٣: احلجرات[تعاىل 
 بِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممإِنَّ أَكْر { .ىن قولهعوم : } َلُونمعوا يا كَانمأَلُونَ عسلَا تال } و
لمني، ورأس وهذه اخلَصلةُ موجودة اليوم يف كثريٍ من املس. تؤاخذونَ بِسيئاتهم، كما ال تثابونَ حبسناتهم

أنا من ذُرية : أنا من ذُرية عبد القادرِ اجليالينِّ، ومنهم من يقولُ: مالهِم االفتخار باآلباِء، فَمنهم من يقولُ
أنا علَوي أو : أنا عمري، ومنهم من يقول: أنا بكري ، ومنهم من يقول: أمحد الرفاعي، ومنهم من يقولُ

أو ح نِيسهم حقْوى، وكلُّ ذلك ال ينفعوال فضيلةَ هلم وال ت ،يينونَ { سنلَا بالٌ وم فَعنلَا ي موإِلَّا }{ ي
ى اللَّهأَت نم  

)١/٤٣٥(  

  

يا فاطمةُ بنت حممد ، ال أغين عنك « : ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول لفاطمة } بِقَلْبٍ سليمٍ 
ين اهللا شهِم» ئًا مبآبائ رينخأولَئك املُفْت دوما قَص- اسِ - وهم عارونَ عن كُلِّ فضيلةإال أكل أموالِ الن 

  ".كُن عصاميا، وال تكن عظاميا: "بالباطلِ، ويف املثل
  

  لَيس الفَتى من يقولُ كانَ أيب... إنَّ الفَتى من يقولُ ها أنا ذا 
  

  :قال يرد على املفتخرِ بِذَلكوللَّه در من 
  

  يباهينا بأسالف عظامِ... أقولُ لمن غَدا يف كُلِّ يومٍ 
  بأنَّ الكَلب يقْنع بالعظام... أتقْنع بالعظامِ وأنت تدري 

  
روقال آخ:  



  
  ِسهفخار الذي يبغي الفَخار بِنفْ... وما الفَخر بالعظْمِ الرميمِ وإنما 

)١/٤٣٦(  

  

  االفتخار بالصنائع
: يريد بِالرحلَتنيِ. االفْتخار بِالصنائعِ، كَما افْتخر أهلُ الرحلتنيِ على أهلِ احلَرث): الثامنة والثمانون(

 ذُكر يف سورة رِحلَةَ الشتاِء إىل اليمنِ، ورِحلَةَ الصيف إىل الشامِ، وهي عادةٌ كانت لقُريشٍ ، كَما
على . اِإليالف رفةجارته على أهل احلرث، وال أهلِ كلِّ حبِت رخفْتاجر أنْ ينبغي للته ال يأن واملقصود

املُحترفني بِحرفَة أخرى، فإنَّ كُلَّ ذَلك من املكاسبِ الدنيوية اليت يوصلُ ا إىل عبادة اهللا، وطاعته، 
وأما ما سوى . وامتثالِ أوامرِه، واجتنابِ نواهيه، ليتوصلَ بِذَلك إىل النجاة األبدية، وهي مدار الفخرِ

ذَلك فَكُلُّه ظلٌّ زائلٌ ونعيم غري مقيمٍ ، فال ينبغي للعاقلِ أنْ يفْخر بِزخارِف الدنيا الدنيئَة، وال يعلَم مىت 
فارِقُهاي .يهرضوالعملَ الصاحلَ الذي ي ،عاىل التوفيقسأله تن.  

)١/٤٣٧(  

  

  عظمة الدنيا يف قلوم

)١/٤٣٨(  

  

وقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ من { : كَقَوهلم. عظَمةُ الدنيا يف قُلوبِهم): التاسعة والثمانون(
من خصال اجلاهلية مراعاةُ الدنيا، وعظَمتها يف قُلوبِهم، كَما حكى اهللا عنهم : أي.  } الْقَريتينِ عظيمٍ

وقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى }{ ولَما جاَءهم الْحق قَالُوا هذَا سحر وإِنا بِه كَافرونَ { : ذلك بقوله
تيالْقَر نلٍ مجيمٍ رظنِ عا }{ يينالد اةيي الْحف مهتيشعم مهنيا بنمقَس نحن كبةَ رمحونَ رقِْسمي مأَه

هذه . } ورفَعنا بعضهم فَوق بعضٍ درجات ليتخذَ بعضهم بعضا سخرِيا ورحمةُ ربك خير مما يجمعونَ 
وقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى { : ، وموضع االستشهاد فيها قولُه]٣٢-٣٠: الزخرف[اآلية يف 

الوليد : الذي من مكَّةَ: "قال ابن عباسٍ . مكَّةُ والطَّائف: املُراد من القَريتنيِ. } رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍ 
  حبيب بن عمرِو بنِ عمريٍ الثقَّفي،: غرية املَخزومي، والذي من الطَّائفبن املُ



)١/٤٣٩(  

  

: ، وكانَ يقولُ"ريحانةَ قريشٍ "وكُلّ منهما كان عظيما، ذا جاه ومالٍ ، وكان الوليد بن املغرية يسمى 
.  مسعود ، يعين عروةَ بن مسعود ، وكان يكىن بِذَلكلو كانَ ما يقولُ حممد حقّا لَنزلَ علي أو على أيب

وهذا باب آخر من إنكارِهم للنبوة، وذَلك أنهم أنكَروا أوال أنْ يكونَ النبِي بشرا، ثُم لَما بكِّتوا بِتكريرِ 
رِ من وجه آخر، فَحكَموا على اهللا سبحانه أنْ احلُججِ، ومل يبق عندهم تصور رواجِ لذَلك، جاءوا باِإلنكا

ذكْر له على وجه االستهانة، ألنهم مل يقولوا هذه : } هذَا الْقُرآنُ { : وقولُهم. يكونَ الرسولُ أحد هذينِ
ا، لكانَ احلَقيق به رجلٌ من هذا الكذب الذي يدعيه، لَو كانَ حقّ: املَقالةَ تسليما، بل إنكارا، كَأنه قيلَ

وهذَا منهم لجهلهم بأنَّ رتبةَ الرسالة إنما تستدعي عظيم النفسِ بالتخلِّي عن الرذائلِ . القَريتني عظيم
ينالد خارِفبِالز فرزخة، دونَ التيسوالَفضائلِ القُد لِّي بِالكماالتحوالت ،ةنِيالدةه . ويبحانس كَرفَأن

هم بِقولهلَيونَ{ : عقِْسمي مأَه  

)١/٤٤٠(  

  

 كبةَ رمحر {ن أرادواظيمِ على مالع هم بِرتولِ القرآنكُّمحن تجيب معتهيلٌ وجت وفيه ، . } نحن
ةً تقْتضيها مشيئَتنا املَبنيةُ على احلكمِ واملَصاحلِ، ومل نفَوض قسم} قَسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة الدنيا 

ةدبريِها بالكُلِّين تم عزِهجا بعنا ملمهم، عها إلَيضٍ { . أمرعب قفَو مهضعا بنفَعرقِ وسائرِ } وزيف الر
القُربِ والبعد حسبما تقتضيه احلكْمة، فَمن ضعيف وقوي متفاوِتة بِحسبِ } درجات { . مبادئ العيشِ

ليستعملَ بعضهم : } ليتخذَ بعضهم بعضا سخرِيا { . ، وغين وفقريٍ ، وخادم وخمدومٍ ، وحاكمٍ وحمكومٍ 
هم، حروهم يف أشغالخسينِهم، وهموهم يف متخدسهِم، ويرافدوا، بعضا يف مصاحلتشوا، ويعايتى يت

ويصلوا إىل مرافقهم، ال لكمالٍ يف املُوسع علَيه، وال لنقصٍ يف املُقَتر علَيه، ولَو فَوضنا ذَلك إىل تدبريِهم 
 الدنِية وهو على لَضاعوا وهلَكوا، فإذا كانوا يف تدبري خويصة أمرِهم، وما يصلحهم من متاع الدنيا

هذ ِف الثُّمامطَر  

)١/٤٤١(  

  

 ن أينوقِ، وميالع ناطن مم ينِ، وهو أبعدفُِسهم يف تدبريِ أنفِسهم، ويف تدبريِ أمرِ الدم بِأنهاحلالة، فما ظَن
إخل } نحن قَسمنا { : ويف قوله تعاىل. هاهلم البحثُ يف أمرِ النبوة، والتخير هلا من يصلُح هلا، ويقوم بأمرِ



ما يزهد يف االنكبابِ على طَلَبِ الدنيا، ويعني على التوكُّلِ على اهللا عز وجل، واالنقطاع إليه جلَّ 
  .جاللُه
  

 بِرتفاع" مهنينا بمقَس نحلَ" ... نزن قبِالْحا وقح تلْقَه  
  
النبوةُ وما يتبعها من سعادة الدارينِ خير مما يجمعونه من : أي}  ربك خير مما يجمعونَ ورحمةُ{ 

وأنت تعلَم أنَّ كثريا . حطامِ الدنيا الدنِية، فالعظيم من رزِق تلك الرحمةَ دونَ ذَلك احلُطامِ الدنِيِء الفاين
من الناس اليوم على ما كانَ عليه أهلُ اجلاهلية يف هذه اخلَصلَة، فَتراهم ال يعتبِرونَ العلم إذا كانَ 

  ) :١(وللَّه در من قال . صاحبه فقري احلالِ، وينظُرونَ إىل الغنِي، ويعتربونَ أقوالَه
  

  جهلٍ غَطَّى علَيه النعيمل و... رب حلْمٍ أضاعه عدم املَا 
_________  

  .هو حسان بن ثابت األنصاري شاعر النيب صلى اهللا عليه وسلم) ١(

)١/٤٤٢(  

  

  ازدراء الفقراء

)١/٤٤٣(  

  

ة والْعشي ولَا تطْرد الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغدا{ : فَأنزلَ سبحانه قَولَه. ازدراُء الفُقَراَء): التسعون(
 ههجونَ ورِيدعامِ[هذه اآلية يف أوائلِ : أقولُ. } يلَها، وهو ]٥٢: سورة األنا قَببِم لَّقعتعناها ييانُ مبو ،

 ولَا شفيع لَعلَّهم وأَنذر بِه الَّذين يخافُونَ أَنْ يحشروا إِلَى ربهِم لَيس لَهم من دونِه ولي{ : قوله تعاىل
ولَا تطْرد الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه ما علَيك من حسابِهِم من شيٍء }{ يتقُونَ 

الظَّال نكُونَ مفَت مهدطْرٍء فَتيش نم هِملَيع ابِكسح نا ممو ني٥٢-٥١: األنعام[} م .[ بِيالن را أُمفَلَم
صلى اهللا عليه وسلم بِإنذارِ املذكورِين لَعلَّهم يِنتظمونَ يف سلْك املُتقني، نهي عن كون ذَلك بِحيثُ 

فقد . فْهم ذَلك من البعضِ اآلخرِويفْهم من بعضِ الروايات أنَّ اآليتنيِ نزلَتا معا، وال ي. يؤدي إىل طردهم
  أخرج اِإلمام أمحد والطَّبراينُّ وغريمها عن ابنِ مسعود رضي اهللا عنه



)١/٤٤٤(  

  

مر املَأل من قُريش على النبِي صلى اهللا عليه وسلم وعنده صهيب وعمار وبِاللٌ وخباب وحنوهم « : قال
يا حممد، رضيت هؤالِء من قومك، أَهؤلَاِء من اللَّه علَيهِم من بينِنا ؟، أنحن : ني، فقالوامن ضعفاِء املُسلم

كبِعتهم أنْ نتدإنْ طَر فلعلَك ،نكم عهدؤالِء؟ اطْرها لعبالقرآن. نكونُ ت عاىل فيهِملَ اهللا تزفأن : } رذأَنو
ينالَّذ { : إىل قوله سبحانه } بِه نيمالظَّال نكُونَ ميف . » }فَت قيهييخِ والبريرٍ وأبو الشج ابن جرأخو

جاَء األقرع بن حابِسٍ التميمي وعيينةُ بن حصنٍ الفَزارِي، فَوجدا « : وغريهم عن خباب قال" الدالئلِ"
يه وسلم قاعدا مع بِاللٍ وصهيبٍ وعمارٍ وخبابٍ يف أناسٍ ضعفاَء من املؤمنني، فَلَما النبِي، صلى اهللا عل

نحب أنْ تجعلَ لَنا منك مجلسا تعرِف لنا العرب بِه : رأوهم حولَه حقَروهم، فَأتوه، فَخلَوا بِه، فقالوا
رالع فودلَنا، فإنَّ وفَض،جِئْناك حنفإذا ن ،دبهؤالِء األع عا مرانا قُعودي أنْ تحتسفَن ،أتيكبِ ت  

)١/٤٤٥(  

  

فاكتب لنا عليك بِذلك كتابا، : قالوا. نعم: فَأقمهمِ عنا، فإذا حنن فَرغْنا، فاقعد معهم إنْ شئت، قال
ولَا تطْرد { :  إذْ نزلَ جبريلُ ذه اآلية- وحنن قُعود يف ناحية -تبفَدعا بالصحيفة، ودعا عليا ليكْ

 ينالَّذ {وهو يقول ناهيعانا، فَأتد إخل، ثُم : } َةمحالر فِْسهلَى نع كُمبر بكَت كُملَيع لَاماألنعام[} س :
واصبِر نفْسك مع الَّذين يدعونَ { : وم قام وتركَنا، فأنزلَ اهللا تعاىل، فَكُنا نقْعد معه، فإذا أراد أنْ يق]٥٤

 ها قَلْبأَغْفَلْن نم عطلَا تا وينالد اةيةَ الْحزِين رِيدت مهنع اكنيع دعلَا تو ههجونَ ورِيدي يشالْعو اةدبِالْغ مهبر
نطًا عفُر هركَانَ أَمو اهوه عباتا وكْرِن٢٨: الكهف[}  ذ[ فكان رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقعد ،

 يقوم ىتكْناه حرتفيها قمنا و ةَ اليت يقوماععن عكرمة . » معنا، فإذا بلغَ الس رِ وغريهاملُنذ ابن جرأَخو
  يبةُ ابنا ربيعةَ وقُرظَةُ بن عبد عمرِو بنِ نوفَل، واحلارثُمشى عتبةُ وش: "قالَ

)١/٤٤٦(  

  

لو أنَّ ابن : بن عامرِ بن نوفَلَ، ومطْعم بن عدي يف أشراف الكُفَّارِ من عبد مناف إىل أيب طالبٍ ، فقالوا
أعظم له يف صدورِنا، وأطوع له عندنا، وأدىن التباعنا إياه أخيك طَرد عنا هؤالِء األعبد واحلُلَفاَء، كان 

لَو فعلت يا : وتصديقه، فَذَكَر ذَلك أبو طالبٍ للنبِي صلى اهللا عليه وسلم، فَقال عمر بن اخلطَّابِ 
وأَنذر بِه { : لَ اهللا سبحانهرسولَ اهللا حتى ننظُر ما يريدونَ بقوهلم، وما يصريونَ إليه من أمرِهم، فأنز



وكانوا بِالال وعمار بن ياسرٍ . } أَلَيس اللَّه بِأَعلَم بِالشاكرِين { : إىل قوله سبحانه} الَّذين يخافُونَ 
د بن عبد اللّه ابن مسعود واملقداد بن عمرو وواق: وسالما موىل حذَيفَةَ وصبيحا موىل أسيد، واحلُلفاُء

احلَنظَلي وعمرو بن عبد عمرٍو ومرثَد بن أيب مرثَد وأشباههم، ونزلَ يف أئمة الكُفرِ من قُريشٍ واملَوايل 
: نزلَ اللّه تعاىل، فَلَما نزلَت أقبلَ عمر، فاعتذَر من مقالته، فَأ} وكَذَلك فَتنا بعضهم بِبعضٍ { : واحللفاء

 }ينالَّذ اَءكإِذَا جو  

)١/٤٤٧(  

  

مجلة معترضة بني النهي وجوابِه، تقريرا له، : } ما علَيك من حسابِهِم من شيٍء { وقولُه } يؤمنونَ بِآياتنا 
قاويلِ الطَّاعنني يف دينهم، كَدأْبِ قومِ نوحٍ ودفعا ملا عسى أنْ يتوهم كونه مسوغا لطرد املُتقني من أ

ما عليك شيٌء ما من : ، واملعىن} وما نراك اتبعك إِلَّا الَّذين هم أَراذلُنا بادي الرأْيِ { : حيثُ قالوا
تو ،ى لَهدصتت ىتكما يقولُه املشركونَ، ح ،هم الباطنةما تراه من حساب إميانِهم وأعمال ين على ذلكب

 النظَر إىل ظواهرِ األمورِ، وإجراُء األحكامِ - حسبما هو شأنُ منصبِ الرسالة-األحكامِ، وإنما وظيفتك
 هم بالغداةؤالِء دعاُء ربه اخلبريِ، وظواهر البواطنِ وحسابِها إىل اللطيف بِها، وتفويضعلى موج

عن اب. والعشي ويورهم ، أيقن حسابِ رِزٍء من شيم أنَّ املعىن ما عليك نِ زيد : م، واملرادن فقرِهم
ما علَيك من { : وقولُه. ال يضرك فقرهم شيئا ليصح لك اِإلقدام على ما أراده املشركون منك فيهم

   مع أنَّ اجلواب قد تم- بِهعطف على ما قَبلَه، وجِيَء} حسابِهِم من شيٍء 

)١/٤٤٨(  

  

كال، وهو كون انتفاِء -بِذَلبهةَ فيه أصما ال ش لْكيف س همظني انتفاِء حسابِهم عليه كون مبالغةً يف بيان 
{ ] ٦١: ، النحل٣٤: األعراف[حسابِه صلى اهللا عليه وسلم علَيهِم، فهو على طريقة قوله سبحانه 

إنَّ اجلُملَتنيِ : "وقال الزمخشري . وهذا يف رأي} إِذَا جاَء أَجلُهم لَا يستأْخرونَ ساعةً ولَا يستقْدمونَ فَ
ولَا تزِر { ] ٧: ، الزمر١٨: ، فاطر١٥: ، اِإلسراء١٦٤: األنعام[يف معىن مجلة واحدة يؤدي مؤدى 

رأُخ رةٌ وِزازِرقيلَ} ى و هنيِ ، : كَأناجلُملَت نم ال بد وحينئذ ،بهم بِحساب صاحوال ه ذُ أنتؤاخال ت
  .جواب للنهيِ} فَتكُونَ من الظَّالمني { : وقولُه. وتعقِّب بأنه غري حقيِق جباللة الترتيلِ

)١/٤٤٩(  

  



  إنكارهم املالئكة والوحي والرسالة والبعث
عدم اِإلميان مبالئكة اهللا وكُتبِه ورسله واليومِ اآلخرِ، والكالم على ذلك مفَصلٌ يف ): احلادية والتسعون(

دوالعقائ بِ احلَديثعاىل . التفسريِ وكُتت نها قولُهكثرية، م يف ذلك ٧: التغابن[واآليات :[ } ينالَّذ معز
ومن الشعرِ . } وا قُلْ بلَى وربي لَتبعثُن ثُم لَتنبؤنَّ بِما عملْتم وذَلك علَى اللَّه يِسري كَفَروا أَنْ لَن يبعثُ

  :اجلَاهلي يف إنكارِ البعث والنشورِ
  

  من الشيزى تزين بالسنامِ... وماذا بالقَليبِ قَليبِ بدرٍ 
  من القَينات والشربِ الكرامِ...  قَليبِ بدرٍ وماذا بالقَليبِ

  فهلْ لي بعد قَومي من سالم... تمنينا السالمةَ أم بكْرٍ 
  وكَيف حياةُ أصداٍء وهام... يحدثُنا الرسول بأنْ سنحيا 

  
وقال آخر:  

  
 رشن ثُم تمو حياة ثُم ...ي رافةروحديثُ خمع ا أم  

)١/٤٥٠(  

  

أَئذَا متنا وكُنا { ]: ٤٨ -٤٧: ، والواقعة١٧-١٦: الصافات[ومن اآليات الدالة على ذَلك قولُه تعاىل 
هلية وأديانِهِم يف غَيرِ وقَد تكَلَّمنا على معتقَدات اجلا. } أَوآباؤنا الْأَولُونَ }{ ترابا وعظَاما أَئنا لَمبعوثُونَ 

  .هذا املوضعِ

)١/٤٥١(  

  

  إميام باجلبت والطاغوت
{ : قَالَ تعاىل. اإلميانُ باجلبت والطَّاغوت، وتفْضيل دينِ املُشرِكني على دينِ املسلمني): الثانية والتسعون(

مؤابِ يتالْك نا ميبصوا نأُوت ينإِلَى الَّذ رت لَاِء أَلَمؤوا هكَفَر ينلَّذقُولُونَ ليو الطَّاغُوتو تونَ بِالْجِبن
 - هنا-واملقصود. وقد تقَدم الكَالم على ذلك مفَصال]. ٥١: النساء[} أَهدى من الَّذين آمنوا سبِيلًا 

شرِكنيلمقولونَ لكانوا ي نيتابِيلَةَ الكهم: أنَّ جتد أنمحم هلَيا عمم ريكُم خندما عو ،منيدى من املُسلأه 



إنَّ دعاةَ أهلِ القُبورِ والغالةَ خري ممن : وأَصحابه، وترى املُتصوفَةَ والغالةَ اليوم على هذا املَنهجِ، يقولونَ
نالس فَّاظوح وحيدن أهل التم كعن ذَل عنمية.  

)١/٤٥٢(  

  

  كتمان احلق مع العلم به
كما حكى اهللا ذَلك عن أحبارِ بين إسرائيلَ من اليهود . كتمانُ احلَق مع العلْمِ بِه): الثالثة والتسعون(

ورودها وذكْرِها يف والنصارى، فَقَد كَتموا ما ورد في كُتبِهِم من البشائرِ املُحمدية، وهم يعلَمونَ بِ
بِهِملٌ يف . كُتفَصعلى هذا البابِ م حيح (والكَالماجلَوابِ الص ( تابك هفَإِن ،بِه كلَييخِ اِإلسالمِ، فَعشل

ثْلُهم لَّفؤي لَم.  

)١/٤٥٣(  

  

  القول على اهللا بال علم
وأكثر الناس حظًا . وهو أساس كُلِّ فَساد وأصلُ الضالل. القَولُ على اهللا بِال علْمٍ ): الرابعة والتسعون(

من هذه اخلَصلة اجلاهلية مبتدعةُ املُتكَلِّمني، فَقَد تكَلَّموا يف الصفات اإلهلية بِما لَم ينزِلِ اهللا بِه من 
". أساس التقديسِ : "ما فَعلَه الرازي يف كتابِهسلْطان ، وأولوا نصوص الشريعة بِما تهواه أنفُسهم، كَ

{ وجزى اهللا شيخ اِإلسالمِ خريا، فَقَد رد علَيه، ونقَض أساسه، وسجلَ ضاللَه وجهلَه، وضيق أنفاسه، 
ضالْأَر تدضٍ لَفَسعبِب مهضعب اسالن اللَّه فْعلَا دلَو٢٥١: البقرة[ } و.[  

)١/٤٥٤(  

  

  التناقض
} بلْ كَذَّبوا بِالْحق لَما جاَءهم فَهم في أَمرٍ مرِيجٍ { : التناقض الواضح، قَال تعاىل): اخلامسة والتسعون(
ماال تناقض ما هم علَيه وهكَذا أهلُ البدعِ من الغالة وغَيرِهم يدعونَ اِإلسالم، ويعملونَ أع]. ٥: ق[

  .من الدينِ

)١/٤٥٥(  

  



  الكهانة وما يف حكمها
):  واملائة- والتاسعة والتسعون - والثامنة والتسعون - والسابعة والتسعون -السادسة والتسعون (

كوحنو ذَل ،إىل الطَّاغوت حاكُمةُ، والتةُ، والكهانروالطِّي ،يافةُ، والطرققَ. العاألمورِ و هنا على هذتكَلَّم د
بِما ال مزيد علَيه، وذَكَرنا هناك أوابِدهم وخرافاتهم وسائر " بلوغُ األربِ يف أحوالِ العربِ "يف كتابِنا 

حي مهونَ أَنبسحي مهو ،اليوم منياملُسل لَةهن أعمالِ جم ككُلُّ ذَلهم، واضالالتعنونَ صِسن . بوغال
. ومن أراد التفصيلَ فَلْيرجِع إِلَيه" اقتضاء الصراط املُستقيمِ "مسائلِ األصلِ رؤوسِ مسائلَ يف كتاب 

ةُ والسالم وهذَا آخر ما أردنا شرحه من املَسائلِ الَّيت أبطَلَها اِإلسالم، واحلمد للَّه ولي اِإلنعامِ، والصال
سانبإح مهبِعت نمو بهحوص هصباحِ الظَّالمِ، وعلى آلرِ األنامِ، وميلى خع.  

  . هـ١٣٢٥ ذي احلجة وهو يوم اخلميس بعد الظهر من سنة ٥يف 

)١/٤٥٦(  

  


